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A munka diadala.

A iciiaság mai napjaiban, midőn a tömeget ren
desen külső körülmények irányítják, midőn a belső értéke 
sem az eszméknek, sem az eszményeknek előtérbe ver
gődni alig tud, — kétszeres figyelemét érdemlő, ha vala
mely erkölcsi testület megjutalmazza az igazi érdemet 
és a munka diadalünnepévé avatja fel a becsületes igyek- 
vésben kiváló egyéneket. Még hatványozottabb becse 
van ennek a dolognak reánk pincérekre nézve, ha figye
lembe veszsziik azt, hogy a munkának eme diadal
ünnepét. a mi testületünk, a Budapesti Pincér Egylet 
rendezte, akit pedig ünnepelünk, az vérünkből való vér, 
barátunk, testvérünk, pincértársunk!

A mi nehéz pályánkon, hol elismerés alig követi 
az érdemet, hol a széthúzás szétforgácsolja az erőket 
és az egymás iránt való jóindulat minimális fokon áll, 
— jól meg kell fontolni, mit tesz az, ha pincérek pin
cért tüntetnek ki. Aki a viszonyokat ismeri, az tudni 
fogja, hogy annak a pincérnek, ki ebben az elismerés
ben részesül, kiválónak kell lennie, minden erényben s 
makula hozzá nem tapadhat, mert amit a higgadtan 
bíráló szeme észre nem venne, azt bizonyára észre
venné az irigység és áskálódás.

És Íme talált a pincéri kar olyan egyénre, kit 
minden tüzpróbának alája vetve, jutalomra méltónak 
ítélt, mert az nemcsak a szigorú bírálatod állotta ki, 
de lesiklottak róla az irigység és áskálódás mérgezett 
nyilai is. Ez az egyén Varga István, a Budapesti Pincér 
Egylet elnöke.

Az ö ismert szerénysége bizonyára kitörülné azo
kat a sorokat, melyek őt feldicsérnék, — de hisz arra 
nincs is szükség! Mindenki, aki bár csak kis mérték
ben is, megfigyeli a Budapesti Pincér Egylet mai 
ténykedését, s egybeveti azt az előzőkkel, első pillan
tásra látja, hogy itt szakavatott munkáskezek működnek 
közre, melyek nagy feladatok kiküzdésére hivatottak és 
melyek a nagy feladatok kiküzdését máris megkezdték. 
Az eddigi tespedés nyomába szorgalmas munka lépett, 
mely máris mutathat fel eredményeket. A pincérség 
javára szolgáló eszmék egyre fokozottabb mértékben és 
mennyiségben lépnek előtérbe, s mi mindenütt ott lát
juk Varga Istvánnak nemcsak irányitó, de közreműködő 
kezeit is. Látjuk önzetlen fáradozásait, alkotásban való 
buzgólkodását, — csoda-e, hogy ha a pincérség bizalma 
benne összpontosult, s őt tartotta méltónak arra, hogy 
azt a jutalmat, melyet annak dicsőült alapitója, Frohner 
János, egy pincér érdemeinek jutalmazására szánt, az 
ő érdemeinek jutalmazására fordították.

Köszöntjük Varga Istvánt kitüntetése alkalmából, 
s jóleső érzéssel, baráti kézszoritással üdvözöljük őt, 
köszöntjük őt abban a tudatban, hogy ez a kitüntetés 
csak ösztönzője lesz annak, hogy megkezdett utján to
vább haladjon, hogy a pincérség ügyét előbbre vigye.

Köszöntjük őt, s köszöntésünkkel egybe forr az a

hála is, melyet az eddig kivívott eredmények fölött 
érzünk.

Csak rajta, igy tovább! Ha tetterősséggel, munka
bírással, meg nem lankadó igyekezettel folytatja meg
kezdett müvét, — reméljük, hogy nem sok időre elér
kezik az az idő, midőn felépül a magyar pincérség 
diadalcsarnoka, erős oszlopokon nyugvó, megingatha
tatlan alapon, s mi büszkén fogunk tekinteni arra, ki 
ennek felépítésén fáradozott; Varga Istvánra.

Frohner János megdicsőíilt szelleme, megnyugodva 
tekinthet le. Az ő intenciója szerint cselekedett, a magyar 
pincérség, midőn Varga Istvánt tüntette ki a Frohner-dij- 
jal, aki erre méltán rászolgált, mert minden útja a 
Frohner János által kijelölt csapáson haladt.

És tudjuk, hogy jövőre is azon fog haladni . .
Gutheil Aladár 

főpiacéi-.

A Frohner-dij kiosztása.
A Budapesti Pincéregylet egyik nagylelkű jóltevő- 

jének Frohner Jánosnak rendelkezéséhez képest, csü
törtökön, f. hó 7-én tartotta meg azt a díszközgyűlést, 
melyen az alapítvány kamatait egy arra méltó pincér
nek kiosztották. A pincérség bizalma egyesületünk elnö
kében, Varga Istvánban összpontosult, a dijat neki ítél
ték oda.

A díszközgyűlésen nagy számban vettek részt a 
Budapesti Pincéregylet tagjai, azonkívül előkelő vendég
sereg is jelent meg.

A díszközgyűlést Pauly Antal alelnök megnyitván, 
üdvözli a szép számban megjelent tagokat és felkéri 
Szép Lajos titkárt a Frohner-féle alapítvány oklevél 
másolatának a felolvasására.

Szép Lajos az alapitó oklevél másolatát felolvassa, 
amit a közgyűlés tudomásul vett. Utána Pauly Antal 
alelnök a következő beszéd kíséretében nyújtja át Varga 
Istvánnak a Frohner-féle alapítvány kamatait.

mélyen tisztelt ünneplő közönség, sze;etett kartársak!
Az emberi életnek határkövet alkotó napjai között, 

melyek jelentős eseményekkel kiemelkednek a hétköz- 
napiasságnak szürkesége közül, a mai nap különösen 
figyelemreméltó, midőn a becsületes munkának és az 
igaz törekvésnek diadalünnepét, a Frohner-alapitvány 
napját ünnepeljük. Frohner János eszméinek és érzel
meinek napja van ma, ki mindig méltányolta az igaz 
munkát, a tisztességes szakipart. Az ő nemes intenciói
nak köszönhetjük, hogy módunkban van megjutalmazni 
szaktársaink közül azokat, kik az élet fergetegei köze
pette, küzdéseik és fáradozásaik mellett, azon felemelő 
tudattól vezéreltettek, hogy csak az igaz iparkodás állandó 
és annak jutalma a megelégedettség. Ö maga is, Frohner 
János, egész életében igaz iparkodással volt és hogy 
kicsi sorsából felküzdötte magát, csakis ennek az igaz 
iparkodásodnak köszönheti.

Miként a világitó mécses, a hangtalan sötét éjsza
kában a helyes útra téríti az eltévelyedteket, azonképen 
az ő nemes tiszta és fényes lelke útbaigazító világos
ságképen áll miclöttiink, hogy nyomdokait követve, mi 
is azt az utat haladhassuk meg, melyen ő uttörőképen 
haladott.

Annál megbecstilendőbb azö nemes alapítványa, 
mert a mi iparunk nehéz és fáradságos, melyen a meg
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erőltető munkát elismerés nagyon ritkán, de gáncs 
annál többször éri. Épen azért kell nagy tisztességgel 
adózni Frohner János emlékezetének, hogy módot 
adott arra, miképen a jelen alkalommal iparunknak egy 
valóban érdemes, minden tekintetben kiváló, iparkodá
saiban fáradhatatlan, buzgóságaiban akadályt nem is
merő szaktársunknak nyújthassuk át a jól megérdemelt 
pálmát. Ez az ember mélyen tisztelt ünneplő közönség, 
szeretett karlársaink, ami tiszta szívből nagyrabecstilt 
elnökünk Varga István ! (Nagy éljenzés.)

Kedves Barátunk! I'e nagyon jól tudod, hogy én 
a szónak nem vagyok mestere, ne várj tőlem tehát 
cifra szóvirágokat, ékes körmondatokat, én egyszerű 
szavakkal, de tiszta szívből csak annyit mondhatok, 
fogadd tőlünk tiszteletünknek eme jelét oly szívesen, 
mint amily szívesen azt mi Neked adjuk. Rászolgáltál 
mindenképen, hogy Téged válasszunk ezen kitünte
tésre alkalmasnak, mert a Te munkásságod olyan, 
mely nékflnk mindenképen példaadásul szolgálhat. A 
magyar pincérségnek uttalan utakon kell járni, rögös, 
tövises pályát meghaladni. Te az elsők között jártál 
mindig, csapást törve a többiek számára.

Á Te szorgalmasságodnak, a Te kitartásodnak 
fogjuk köszönhetni, ha majdan a magyar pincérség el 
fogja érni azt a polcot, melyre méltán rászolgált; a Te 
munkásságod eredménye lesz, ha az utókor élvezni 
fogja azon gyümölcsöket, melyek fáinak elültetésén most 
Te fáradozoí.

Ne anyagi értékét vedd figyelembe, eme jutalom
nak, hanem azt, hogy mi adjuk, a magyar pincéri kar, 
és azért adjuk, mert arra rászolgáltál és azon öntudat
tal adjuk, hogy méltó érdemeket jutalmazunk vele.

Egyet azonban kikötünk : Kikötjük, hogy azon az 
utón haladjál továbbra is, melyen eddig haladtál, és 
utadból ne tántorítson ki semmi! Sem a hizelkedés 
hiú csillogása, sem a rut ármánykodás sötét árnyéka. 
Te csak haladj egyenesen, felemelt fővel, becsületesen. 
És ha utadba állnak útonálló pártoskodók, Te küzd le 
az akadályokat, hárítsd el őket, és menj tovább kitű
zött célod felé. A Te igyekezeted fog Neked annyi 
erőt kölcsönözni, hogy ellökd azokat, kik szent ügyünk
nek : a pincérség helyzete jobbrafordulásának ellensé
gei. És ha méltatlan támadások érnek, az ne kedvet- 
íenitsen el Téged. Az alattomtan szúró darazsak nem 
a rothadt gyümölcsöt keresik ki, hanem azt, amelyik 
díszesen pompázó és éretten virul. Ne törődjél tehát 
ezekkel a darazsakkal, hanem végezd továbbra is mun
kádat jó lelkiismerettel, szakiparunkhoz való hűséges ra
gaszkodással, hogy nemes eszméidet kiviva, ami hely
zetünk megjavítását is elérhessed!

Adjon az Isten ehhez Neked erőt és kitartást, 
hosszú eletet és meg nem csökkenő munkaképességet. 
Áldjon meg javainak legjavával és sokáig, nagyon so
káig éltessen! (Zajos éljenzés. A szónokot mindenki 
üdvözli.)

Pauly Antal alelnök átadja a szót Szép Lajos tit
kárnak, ki a következő szavakkal emlékezik meg Froh
ner Jánosról:

A meghatottságtól elfogultan állok itt és nem 
találok reá alkalmas szavakat, hogy hálámat némi rész
ben is leróhassam Frohner János emléke iránt akkor, 
mikor éreztük annak napsugaras melegét.

Kedves vendégeink ! A jótékonyság hatása alatt úgy 
élezzük magunkat, mint egy nagy beteg, aki kiül a 
szabadba és magába szívja az Istentől adott jótékony 
meleget, a természet illatos és balzsamos levegőjével el
telve, az jótékonyan hat reá.

Adná az ég, hogy ezen példa más szivekben kö
vetőkre találna és más is ugyanazon hévtől, szeretet' M 
és melegségtől áthatolva gondolna azon szegény mun
kásokra, kikkel karöltve kénytelenek ők is fárasztólag 
dolgozni éjjelt-nappallá téve.

Azon nemesszivü ember, kinek emlékét ma 
ünnepeljük, bizonyára mosolygó ajkakkal néz le onnan, 
ahová lelke vándorolt és megelégedéssel lesz eltelve 
irántunk azért, hogy nem méltatlan embernek adtuk 
azt az alapítványt, amelyet annak idején ő, lelke sugal
latából kiindulva örök időkre tett.

Porrá lett már az a drága szív, mert hisz azzá 
kellett lennie, — ez a természet örök törvénye, porrá 
leszünk mi is, de még akkor is lobogni fog a szivek
ben az ő drága emlékezete.

Mert ilyen jótéteményt felejteni nem lehet, habár 
ő el is porladt, habár nehéz küzdelmekkel állunk szem
ben és habár mi is elporladunk, akkor is fényes csillag
ként fog ott tündökölni az ő jósága szemünk és lel
künk előtt.

A föld belsejében morajló erő, tűz és viz sem 
képes ilyen szeretetet eltörölni a föld színéről, mint a 
milyen szeretettel ő volt mi irántunk, midőn nagy szivé
nek jóságát reánk bocsátotta, és nincs az a hatalom 
sem égen, sem földön, ami vagy amely kioltsa szivünk
ből azt a hálás emlékezetet, melylyel mi tartozunk az 
ő emlékének. Bár sújtson bennünket a sors, érjük el a 
végveszedelmét, mely minket gyarló embereket eltörül 
a föld színéről s mikor utolsó sóhajunkat bocsájtjuk 
útnak s szemünk pillái utoljára csukódnak be, még 
akkor is sóhajunkba foglaljuk az ő drága emlékét, kívánva 
azt, hogy több követőre találna boldogult Frohner Já
nos, ki halhatatlanná tette magát előttünk mindörökké.

Legyen áldott nyugvó poraiban!
Szép Lajosnak eme meghatottságot keltő beszéde 

után Virágh Gyula dr. az Egylet jogtanácsosa tartotta 
a következő lélekemelő beszédet :

Kedves Barátom!
Mint Pauly alelnök ur, úgy magam is örömmel 

tapasztaltam, hogy a mai Jinnepies közgyűlésen mily 
számosán jelentek meg. És, én igen tisztelt uraim, 
biztosra veszem, hogy azok az urak, akik ma itt 
vannak, mélyen szivükbe vésik az itt elhangzottakat s 
majd azokkal, akikkel a mai ünnepről beszélnek, kö
zölve érzelmeiket, őket hasonló lelkesedéssel fogják át
hatni, mint amilyen bennünk él.

Nem tudom igazam van-e, de én úgy sejtem, 
hogy fején találom a szöget, ha kimondom, hogy egy 
idő óta bizonyos visszavonást, ellenségeskedést tapasz
talok az egylet kebelében s ennek okául azt vélem, 
hogy némelyek nincsenek megelégedve az egylet jelen
legi elnökünk törekvéseivel. Ezeknek én azt mondom, 
hogy legyenek egészen nyugodtak, mert ha én, ki ma
gamat az egylet fölött állónak érzem, ki az egylet jó
léte felett őrködni vagyok köteles, az egylet elnökének 
törekvéseit helyeslem s mellette az egylet jogtanácso
sának megmaradok, akkor ők is megbízhatnak benne. 
Amint én látom, az önök egyletének, úgy mint azt már 
az előző elnök sikeres működése alatt tapasztaltam, 
tényleg szüksége van arra, hogy azon szociális törek
vések, melyeknek Varga elnök ur egyik fő szószólója, 
felszínre vetődjenek s a pincérséget egyes tagjaiban 
úgy mint a maga egészében cselekvésre bírják a vég
ből, hogy ilykép egyrészt a munkaadókkal való viszo
nyok rendeztessék, másrészt a műveltség emelése foly
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tán jogaik érvényesítése a pincérség jóléte érdekében 
lehetővé tétessék.

Én a magam részéről csak örömmel tudom üd
vözölni azt az irányt, melyet ez időszerinti elnökük 
követ, mert abban azt látom, hogy a műveltség terjesz
tése révén békés eszközökkel, a pincérek anyagi és 
szellemi jólétének minél nagyobb felvirágoztatására s 
ezzel közvetve a maga kis körében a haza javának 
emelésére is törekszik.

Épp ezért helyeslem az Önök választását, amikor 
a Frohner alapítvány jutalmát elnöküknek ítélték oda. 
Ö, aki egész fáradságát, összes gondját és törekvését 
az Önök javának szenteli, megérdemli az elismerést. S 
én kérem őt, hogy ne riasszák vissza őt esetleg hal
latszó ellenséges hangok és támadások, hanem halad
jon tovább a megkezdett utón s vezesse társait a mű
velődés erős vára felé. Minden újítónak, minden vezér
nek vannak ellenségei, akiknek nem tetszik elhagyni 
az eddig megszokott kényelmes helyzetet, akiknek bosz- 
szuságot okoz, ha egyes ember törekvését siker koro
názza, vagy akik aggodalomból, félénkségből nem me
rik az újítót követni az eddig járatlan utakon.

Ezekkel szemben kérem Varga Istvánt, hogy ne 
az éles kritika korbácsát használja ezután sem, mint 
nem tette eddig sem, hanem ezután is az érvek fegyverével 
küzdjön ellenük s a béke olajágával álljon szembe ve
lük, amelylyel ütni nem, csak simogatni lehet. Azokat, 
kik a háttérben békétlenkednek, felszólítom, lépjenek 
vitába s mondják el aggodalmaikat, hogy alkalma le
gyen az elnöknek a saját érveit hangoztatva meggyőzni 
őket, vagy elfogadni azon kifogásaikat, melyek alapo
saknak bizonyulnak s a helyett, hogy titokban szítják 
az elégiiletlenség lángját, testvérileg működjenek közre 
a közös jó érdekében.

Sehol és semmi körülmények között ne feledkez- 
zzenek meg arról, hogy az egyetértés a legkisebb dol
gokkal nagyot alkot, inig a visszavonás a legnagyobb 
alkotásokat tönkre teszi.

Ha testvéri módon kéz a kézben, összefognak, 
nem képzelt nagy eredményeket érhetnek el s akkor 
be fogják látni, hogy a törekvés, mely Varga István 
lépteit irányította, üdvös volt. Öt pedig ismét kérem, 
ne lankadjon, hanem e kitüntetésből, mely ma érte, 
erőt merítve, buzgólkodjék tovább a közös jó érdeké
ben s ha ezt megteszi, majd eljön az idő, mikor az 
általa most ültetett fa gyümölcsöt hoz s azok, kik e 
gyümölcsöt élvezik, áldva fogják emlékét emlegetni.

Az óriási tetszéssel fogadott beszéd után ifj. Kál
mán István emelkedett szólásra, mondván a következőket:

Szeretett Elnökünk!
Az ifjabb pincér gárda nevében engedje meg, 

hogy én is szót emeljek, mikor a mai napon szeretett 
elnökünk érdemeit ünnepeljük.

Néhai Frohner János alapitó oklevele bölcs előre
látással, mélyen érző szívvel iparkodott gondoskodni 
arról, hogy a budapesti pincéregylet kebelében kiemel
kedő érdemes, kiváló egyének évről-évre megjutalmaz
tassanak. Ünnep a mai nap nekünk, amely napon a 
bölcs alapitó jóvoltából évrői-évre újabb és újabb báto
rítást merítünk a jóra és szépre, amikor látjuk, hogy a 
jó és derék, a becsületes szivii és emelkedett lelkű 
munkás megkapja méltó jutalmát. Ilyenkor fellelkesül 
a mi szivünk is, föllángol bennünk a jő és nemes utáni 
vágy. Senkit jobban meg nem illethet a jutalmazás, 
mint Ont szeretett elnökünk, Ön egész munkásságát 
annak szentelte, hogy bennünket derék emberhez méltó

életre szoktasson, megmutassa, hogy folytonos lanka
datlan munkálkodással, hogyan törekedjünk előre, a ma
gunk sorsának biztosításának állandósítása, jövőnk, öreg 
korunk mennél nyugodalmasabbá tételére. ..

A pincérségnek számtalan sok baját Ön igyekszik 
orvosolni, emberi jogainkat Ön igyekszik kivívni, Ön 
minden igyekezetével azon van, hogy a pincérkedés 
mindenkitől megbecsült kenyérkereseti pálya legyen.

Munkaadóinkkal való viszonyunk rendezését vál
lalta Ön magára, a tanoncok helyzetének megszilárdí
tása, a helyközvetités céltudatos kezelése az Ön célja.

Minden lépését az a vágy vezérli, hogy pincér
társai sorsán javítson.

Mint minden újítónak, felszabadítónak, úgy önnek 
is sok bajjal, gonddal, akadálylyal kell megküzdenie, 
de el ne csüggedjen. Mi szívvel lélekkel az Ön hívei 
vagyunk és maradunk, kérjük az Istent, hogy Önnek 
nehéz munkájában erőt, kitartást, egészséget adjon !

Fogadja mai kitüntetése alkalmából őszinte sze- 
rencsekivánatainkat! Az Isten éltesse Önt sokáig !

Az elmondott beszédet követő tetszésnyilvánulás 
lecsillapulta után Varga István nagy csend közepette a 
következőképpen válaszolt az elhangzott beszédekre:

Igen tisztelt Uraim, szeretett Kartársaim!
Valóban nehezemre esik meghatottságomat palás

tolni, azon sok szép szavak után, melyeket részben 
néhai Frohner János emlékéhez, részben pedig hozzám 
ntézni kegyesek voltak.

Szeretett Kartársaim ! Midőn annak idejében azon 
meg nem érdemelt bizalmukkal halmoztak el, hogy 
egyesületünk elnökévé választottak s én eme megtisztelő 
bizalom folytán a Budapesti Pincér Egylet vezetésére 
és annak humanitásban páratlan intézményei fejleszté
seire vállalkoztam, — meg kell vallanom, szinte gyen
gének éreztem magamat egy ily tisztséggel járó felada
tok megoldására. De valamely belső erő biztosított és az 
erős akarat megacélozta izmaimat és hála a Mindenha
tónak, ez az erős akarat sokban pótolta gyenge 
képességemet,

De annál nagyobbra becsültem az önök kitüntető 
bizalmát, minél jobban éreztem képességem fogyaté
kosságát. Egyet azonban bátran és felemelt fővel el
mondhatok. Bármily előkelő és disztköícsönző is az 
önök részéről ért nagyszabású bizalom, sohasem igye
keztem azt. saját javamra mint díszt, mint sallangot 
használni, hanem tudatában az elnöki tisztségemmel 
járó kötelességeimnek és ismerve iparunk munkásainak 
nyomasztó helyzetét, — e baj okát megszüntethető 
intézmények létrehozatalára és végrehajtására kiválasz
tott és kötelezett egyénnek tekintettem magamat.

Kartársaim társadalmi és anyagi jóléte iránt érzett 
kötelességem kötött útlevél volt minden ténykedésem
ben, s hogy annak idejében hangoztatott programmom 
valamely pontját mind a mai napig beváltani nem bír
tam, az bizonyára nem saját akaratomon, hanem iparunk 
sajátos rendezetlen viszonyai és több oldalról mes
terségesen támasztott akadályokon, múlott.

Mindezekek azonban nem érdemek, mert én azt 
hiszem és gondolom, ha egy embert saját pályatársai 
avval tisztelnek meg, hogy vezetőjükké választják, az 
még nem érdem, sőt inkább kötelezettségekkel járó 
kötelesség.

Az elnöki teendők a megtisztelő bizalom és disz 
mellett, a pályatársaik úgy társadalmi, mint szociális 
érdekei megvédel mezősére, súlyos kötelességeket rak
nak az elnök vállaira, s ha mindazon kötelességnek,
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melyek az elnökségi tisztség betöltésével járnak már 
eleget is tett: az elnök még akkor sem szerzett érde
meket, hanem csak azt a kötelességét végezte el, mellyel 
kartársainak és önmagának tartozott.

Én előlegezett elismerésnek veszem kedves kar
társaim azt a kitüntetést is, amelylye! engem a „Frohner11 
alapítvány kamatai odaítélésével megtiszteltek.

De, ha már kitüntető bizalmuk felém fordult, azt 
mint néhai Frohner János fenkölt szellemének és ma
gasztos tettekben megnyilvánult, s az önök józan bírá
latából eredő kitüntetést, köszönettel elfogadom.

Kedves kartársaim! Nem a pénz értéke, hanem az 
abban rejlő „Frohner szellem11 az, ami nekem a mai 
napot emlékezetessé teszi.

És okulva néhai Frohner János nemes munkával 
eltöltött életén, minden igyekezetem oda fog irányulni, 
hogy az ő szellemében ért kitüntetésre az érdemeket 
utólag szerezzem meg.

És most, midőn a jelen ünnepélyes gyülekezet 
előtt mindezeket kijelenthetni szerencsém van, Ígérem 
és igaz lelkemre fogadom, hogy telteimben mindig és 
mindenkor Frohner János szellemének, szeretetreméltó 
egyéniségének szemem előtt tartása mellett fogok ipar
kodni azon, hogy kartársaim s mostoha helyzetben levő 
iparunk jólétét, szerény tehetségem szerint, mindig elő
segítsem.

Ha ez sikerülend — ami hogy úgy legyen isten 
segítségét kérem — kijelentem, hogy mindenkor és 
mindenben a viszonyok józan mérlegelésével fogom 
kartársaim érdekeit tőlem telhetőleg s lehetőleg békés 
utón megvédeni.

Békéről szólva, kénytelen vagyok előttem szólónak 
Virágh Gyula dr. szeretve tisztelt jogtanácsos urunknak, 
hozzám intézett a béke olajágára vonatkozó szavaira 
reflektálni.

Kijelentem, hogy bármily alattomos orvtámadá
soknak legyek tovább is kitéve — személyemet nem 
tekintve — csak kizárólag a közjó érdekében — béke- 
olajággal kezemben, fogom további harcaimat megvívni.

Változott idők, változott viszonyokat teremtettek 
iparunkban is. Iparunk sajátosságánál fogva szükségünk 
van az összerők tömörülésére s hogy mindezt elérhes
sük, a jövőben több szociális kérdés megoldásánál 
szükség lesz a munkaadó és munkás együtt működé
sére. S ha van ipar, amelynek létérdeke a szoros össze
tartás, akkor erre a mi rendezetlen viszonyok közt 
leledző iparunk százszorosán rászorul.

Ezen kérdések megoldása nagy harcokkal jár. És 
a harcokban 3 súlyos ellenség ellen kell védekeznünk 
s e három ellenség ellen kell a munkaadóknak a mun
kásokkal együtt harcolni.

Egyik ellenségünk maga az állam, mely iparunk 
elől ridegen elzárkózik. Másik ellenségünk a nagy 
társadalom, amely iparunkat, melyre lépten-nyomon reá 
van utalva, csak mint az ö kénye és kedvére szolgáló 
szükséges rosszat tekinti s e szerint taksálja is. Har
madik pedig az iparunkba beözönlő kontárok hada.

Ezek közös ellenséget képeznek s ezek ellen bé
kéden, széthúzó szociál-iparpolitika nem alkalmas.

Sajnos, hogy nemcsak egyesek, hanem majdnem 
tömegek vannak, melyek egy tisztulási korszak meg
gátolására mindennel és mindenkivel szövetkeznek.

Óva intem ezen ünnepélyes pillanatban mindazo
kat, kik a megváltozott viszonyokba, talán megokolatlan

hiúságból, belenyugodni nem akarnak, ha jó szolgálatot 
tenni nem akarnak, rosszra ne iparkodjanak, mert evvel 
kartársaik érdeke ellen törnek és saját ipari nemzedékünk
nek lesznek árulói.

Az itt elmondottak mind súlyos munkát raknak 
reánk, s hogy mindezt legalább a megvalósuláshoz 
közel hozhassuk, Frohner János fáradhatlan munkás 
szellemét kell zsinórmértékül tartanunk. Addig is még 
sok lemondásnak, önmegtagadásnak, megalázásnak, rá
galmazásnak s több efélének leszünk részesei, mire 
egy szebb, jobb és boldogabb jövő hajnal pirka- 
dásában gyönyörködhetünk.

Isten adjon erőt és kitartást mindnyájunknak, 
hogy iparunknak és az avval foglalkozóknak, rég meg
érdemelt boldogabb korszakát felépíthessük.

Az óriási tapssal és éljenzéssel fogadott beszéd 
után, az ünneplő közönség, a magasztos ünnep felemelő 
voltától eltelve, oszlott szét.

A pincérség és az elhelyezők.

Legutóbbi időkben sokat járván a bpestilV. kerület 
azon részein, melyekben az úgynevezett szállodai és 
vendéglői személyzetet közvetítő irodák vannak, leg
nagyobb meglepetésemre azon megfoghatatlan tény
ről kellett meggyőződnöm, hogy azok a budapesti 
pincérek, kik az éttermi és szállodai osztálynak tagjai, 
a legnagyobb lelkinyugalommal valóságos bucsujárás 
módra járják ezen közvetítők helyiségeit, mintha ezen 
helyiségekben a pincérségnek a javát és jólétét lehetne 
találni, holott éppen ennek ellenkezőjét köszönhetjük 
ezen intézményeknek.

Kartársaim! Hát nincsen nektek tudomástok arról, 
hogy a bpesti Pincér-Egylet ingyenes munkaközvetítő 
osztályt állított fel, mely intézkedésével egy igen régi 
óhajunknak tett eleget, hogy t. i. ne kelljen többé azon he
lyiségeket munka után járnunk, melyeknek azon saj
nálatos tényt köszönhetjük, hogy a mi szakmánkban 
annyi a nem hivatott egyén, a „kontár11. Avagy elfelej
tettétek már azt, hogy ezen közvetítők nem azt nézték, 
hogy van-e szakképzettség azon egyénben, kit ők he
lyeznek, — hanem van-e pénze, s mennyit fizet? És 
mert a kontárok busásan fizették a „honoráriumot" és 
miután más közvetítő szerv még nem voltjannak idején, 
hogy munkát kaphassatok, nolens-volens kényszerítve 
voltatok szintén duplázni a törvényesen meghatározott 
összeget, hogy munkát kaphassatok. Vagy talán azért 
tartjátok olyan nagyon szükségesnek ezen intézeteknek 
a további fennmaradását, (mert látogatásotokkal fentart- 
játok), hogy ismételten történhessék meg azon gyaláza
tos dolog, mely megtörtént a lefolyt tavaszon a Margitszi
geten? Ahol egy közvetítő az egész pincéri kart gyalá
zatos módon megsértette! ?

Kartársaim! Kötve akarom hinni azt, hogy oly 
gyorsan tudnátok mindazokat a hitványságokat elfelej
teni, melyek ezen ördögi műhelyekben, szakmánk tisz
tességének rovására kovácsoltattak! Nem! Ez alig lesz 
igy; hanem nagy a valószínűség azon érvelés mellett, 
mely benneteket ezen helyiségek oly hű látogatóvá je
lenleg is tesz, hogy t. i. azon téves hitben vagytok, 
hogy talán nem eléggé életképes a budapesti Pincér 
Egylet által felállított ingyenes munkaközvetítői iroda, s 
azért nem akarjátok az ügynökökkel megszakítani az 
összeköttetésteiket.
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Ez kartársaim, elcrnycdt, nagyon is eltévesztett, 
szinte nevetséges balhit! Ennek a tévhitnek nem szabad 
továbbra is benneteket vezetni! Ezt le kell ráznotok, ha 
azt akarjátok, hogy nem ngy mint egy cseléddel, ha
nem mind egy önérzetes munkás elemmel foglalkozzék 
veletek a jelenlegi társadalom, melyben hivatva vagytok 
szerepet játszani épugy, mint akár mely más szakma 
munkásai, kik már régen elérték szervezésükkel azt, 
hogy sokalta egészségesebb alapon nyugszik szakmájuk.

Szaktársaim! Itt a tizenkettedik óra, egy percet 
sem szabad tovább késnünk, hogy az ügynöki működés 
meg szüntetését elérhessük. A legradikálisabb módon 
törekedjünk azon cél felé, mely az ügynöki niüködést 
szakmánkra nézve teljesen lehetetlenné teszi. És ezt el
érni nagyon könnyű. Akik még nem vagytok tagjai a 
budapesti Pincér-Egyletnek, kötelességtek mentül előbb 
ebbe, a pincérség érdekeit szivénhordó egyesületbe be
lépni, hogy igy ezen egyesületnek, erkölcsi, szellemi, 
valamint anyagi eszközeit mentül nagyobb mérték
ben összpontosítva, az mentül előbb, szakmánk legvesze
delmesebb rákfenéjének (az ügynökök) kipusztitására 
felhasználtassék.

Egy lépést se többé ezen helyiségek felé, me
lyeknek oly sok keserűséget köszönhetünk. Minden 
egyes pincérnek szent kötelessége ezen helyiségek mel
lőzése. Nem ott a helye a pincérségnek, ahol annak 
erkölcsi, valamint anyagi érdekeit csorbítják, hanem ott, 
ahol azokat szaporítják és megvédik. Az pediglen nem 
az ügynöki iroda, hanem a bpesti pincéregyesület, mely 
egyesületnek jelenlegi vezetősége a jelenkornak ma
gaslatán áll, s minden tőle telhetőt megtett, hogy az 
ügynöki rendszert megszüntesse.

Kartársaim ! Rajtatok a sor, hogy ez meg is tör
ténjék! Jelszavam az: Soha ne lépd át az ügynöknek 
küszöbét, — s ez legyen minden egyes kartársam jel
szava is és ha ez meg lesz, a siker kimaradhatatlan.

Még egyszer minden egyes kartársam szivére kötve 
ezen szavaimat magukévá tegyék és azokhoz lelki- 
ösmeretesen alkalmazkodjanak, maradok igaz kartársi 
üdvözlettel

Kopcsinovits Antal. 
föpincér.

Szakiskolai vizsga.
— Pincérfiuk elolialadása. —

A budapesti vendéglősök szakirányú tanonciskolájá- 
bán junius 5-én tartották meg az évzáró vizsgálatot 
a "je'yen a hivatalos személyeken kívül nagyszámú ér
deklődő is jelent meg. A vendéglős ipartársulatot Guruiét 
János elnök és loppel Miklós titkár képviselték, a tan- 
telugyeloseget dr. Stark Arnold segédtanfelügyélő, az 
Országos Iparegyesület Geltéri Mór elnök, egyletünk 
disztagja és Soltész Adolf dr. titkár, a budapesti Pin-

?  István elnök és Szép Lajostitkár, a vendéglősök nyugdíj egyletét Solti Ödön 
r. jogtanácsos. Az iskola felügyelőbizottsága testü

letileg jelent meg, élén Glilck Frigyes elnökkel 
f z. ‘w?!? a'dozatkész megteremtőjével. Ott lát
tuk Mutter Antalt, Palkovics Edét, Francois Lajost 
r en T p n IFerc',cz^t- P rim er  Antalt, Kommer Jánost, 
lamím ^  J311 °st’ ***** Tivadart, Jajczay Nándort, va- 
iamint iparunknak számos kiváló előkelőségét. A vizs
galat ebben az évben is igen szép eredménynyel folyt
w a I f S  V ,  ‘T ^ 01’ W  * l a n á r S E  £  Walter Károlylyal, a kiváló igazgatóval, lelkes buzga

lommal végezte az elméleti részre vonatkozó nehéz 
munkáját, inig a gyakorlati rész Török István tagtár
sunk derék munkáját és szakavatottságát dicséri. A 
vizsgálatot Glilck Frigyes felügyelő bizottsági elnök 
nyitotta meg, üdvözölve a vendégeket és felkérve a 
tanfelügyelöség képviselőjét és az ipartársulat elnökét a 
vizsgálat vezetésére.

A két órán át tartó vizsga során a növendékek, 
különösen a francia nyelvből és számtanból (tanította 
Wa'ter Károly igazgató), a magyar nyelvből (tanította 
Száva János), a vegytanból (tanította Vaszi György) 
mutattak jó előmenetelt. A vizsga fénypontja a gya
korlati rész volt: A tanulók meglepő ügyességet tanú
sítottak a felszolgálásban, amelyre Török István tag
társunk oktatta őket. A gyakorlati vizsga tárgya a kö
vetkező volt. Egy négy személyes*asztalnál hat íogásos 
ételsorhoz szükséges étkezőszerekkel, poharakkal, gyü
mölcsállványokkal, zöld díszítéssel 3 perc alatt fehérí
tendő. A vizsgázó fiuk kifogástalanul végezték felada
tukat.

A vizsgálat befejezése után a jutalmak kiosztása 
következett. A főbb jutalmakat a következők kapták :

A Gliick-Frigyes-féle 10000 koronás Szent István 
alapítvány 400 koronás utazási ösztöndíjat — a szo
kásos kijelölés és az ipartársulat hozzájárulása mellett 
Stóhr Viktor III. a) oszt. tanuló, szakácsfiu Palkovics 
Ede Angol királynő szállodájában, nyerte el. A kitünte
tett tanuló jövő évi március huszonötödiké után, amely 
napon a szokásos ünnep keretében kapja meg az ősz- 
szeget, külföldi tanulmányútra köteles menni s utazása 
eredményéről beszámoló jelentést tartozik írni. A kitün
tetett tanuló nemcsak egyéni képességének köszönheti, 
hogy a dijat elnyerte, hanem főnöke Palkovics Ede 
céltudatos vezetésének s szakbeli útbaigazításának, mint 
aki maga is kiváló szakács.

Francois Lajos 100 koronás adományát Csikváry 
Antal III, a) oszt. tanuló nyerte.

Gelléri Mór 10 koronás adományát Széchényi 
István II. b) oszt. tanuló kapta.

A többi jutalmat könyvekben osztották k i ; 27 ta
nuló kapott könyveket.

A vizsgálat eredményén Gundel János elnök leg
melegebb megelégedését fejezte ki s lelkes szavakkal 
mondott köszönetét a tanári karnak, valamint a fel
ügyelő bizottságnak, különösen Gliick Frigyes bizott
sági elnöknek. Befejezésül Gliick Frigyes emelkedett 
szellemű, lelkesítő beszédeit intézett a növendékekhez, 
szorgalomra, iparuk és a haza szeretetére buzdítva 
őket.

Este szokás szerint, fényes lakoma volt a Pannó
niában.

Mindezeket elmondván, szükséges egy pár szót 
ahhoz a pincér gárdához intézni, mely ennek a kiváló 
szakiskolának tanítványa volt.

Nem tudjuk ugyanis eléggé kárhoztatni azt, hogy 
egy ily lélekemelő, magasztos iinnepélylyel szemben, 
ahol a pincérek annyi szépet és nemeset látnak és 
hallanak, eléggé nem korholható indolenciával visel
tetnek pincéreink ! Avagy talán a szakiskolából már ki
nőtt pincér méltóságon alulinak tartja, hogy emez annyi 
szellemi és anyagi küzdelemmel fenntartott, a jövő pin
céreit nevelőintézményt, évzáró vizsga alkalmával meg
tekintse? !

Pedig evvel csak önmagát tisztelné meg, és evvel 
valóban csak önmagának tartoznék.
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Iparunk legnagyobbjai példátlan anyagi áldoza
tokkal s pihenést nem ismerő szorgalommal iparkod
nak a szakiskolai nevelést előmozdítani, ellenben a 
mai pincéreket — kikből a jövő vendéglős kar fog 
képződni, — teljesen hidegen hagyja a részére nevelt 
szakképzett pincérek lélekemelő haladást mutató szak
vizsgája, ami annál szomorúbb, mert ebből a vizsgá
ból mindannyian esak jó tapasztalatokat meríthetünk.

Nem kevésbé korholandó azon vendéglősök eljá
rása, kik a törvény és miniszteri rendeletek világos és 
kötelező rendelkezései ellenére, tanoncaikat szakiskolába 
nem járatják, vagy pedig még nagyobb btint követnek 
el, amennyiben, hogy iskolába járatni ne kelljen őket, — 
tanoncokat egyáltalában nem is tartanak.

így aztán csak természetes és magától értetődő 
hogy a pincérnevelés munkája ezideig majdnem meddő 
maradt.

A jövőben azonban mi is ügyelni kívánunk e fe
lett s ha egyes főnökök nem ismerik, vagy nem akar
ják ismerni az 1884. évi VII. t. cikknek az iparostanon- 
cok kötelező iskoláztatásáról szóló rendelkezéseit, oda 
fogunk hatni, hogy ezt az illető urak respektálják! 
Arra is ügyelni fogunk, hogy kik azok, kik nem tarta
nak tanoncokat, de figyelemmel fogjuk kisérni azt is, 
kik tartanak az mérven felüli tanoncokat, olcsó munka
erő beszerzése céljából, ami szintén elitélendő, sőt 
egyenesen meg nem engedett dolog.

Mindezek mellett örvendetes jelenség, hogy a szak
irányú tanonciskolákat vidéken is kezdik felállítani. Szak
iskolák működnek Szegeden, Debrecenben, Aradon, 
Temesvárod, Kaposvárott és Szombathelyen. Ez évben 
még megnyílik a győri szakiskola is. A kassai, soproni, 
komáromi, pozsonyi, miskolci és kolozsvári szakiskolák 
pedig alapítás alatt állanak.

Ha valamennyinek létesítése sikerül, immár 15-rc 
szaporodik fel szakiskolánk száma. Ezek lesznek aztán 
hivatva, hogy iparunkat a szakoktatás révén nyugat-euró
pai színvonalra emeljék és iparunknak jóformán teljes 
tekintély hiányát megszüntessék.

Óhajtandó, hogy az az idő, mielőbb bekövet
kezzék.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Varga István újabb kitüntetése. Újabb kitii ntetés 

érte igazán, váratlanul egyesületünk elnökét Varga Istvánt. 
Amaz érdemei elismeréséül, melyeket a magyarországi 
pincérség ügyei körül kifejtett a pécsi Pincér Egylet 
folyó évi rendes közgyűlésén tiszteletbeli tagjául válasz
totta meg. Az erről szóló diszokmányt, igen hízelgő 
hangú átirat kíséretében, a napokban küldték meg 
Vargának a pécsi kollégák. Azok után a méltatlanságok 
után, melyek, igaz hogy illetéktelen és számba nem 
vehető oldalról érték elnökünket, a jóravaló munkának 
eme méltánylása fokozott mértékben kitüntető, de egyut- 
lat ösztökélő is arra, hogy megkezdett utján tovább 
haladjon. Egyletünk minden tagja, bizonyára örömmel 
vesz hirt a pécsi kollégák ezen elismerő ténykedé
séről. — Ugyancsak ez a kitüntetés érte Koltay D. József, 
Magyar-utcai derék, közbecsült vendéglős szaktársunkat, 
kit érdemei elismeréséül ugyancsak disztagjává válasz
tott a pécsi Pincér-Egylet.

Tekeversenyiink. A múlt hó 21. óta folyó teke
versenyünket folyó hó 18-án, hétfőn, befejezzük. Az 
eddigi eredményt tekintetbe véve, az első dijat való
színűleg Wabel János tagtársunk nyeri el mig a máso
dik díjért Steinfeld Károly, Kinzl István és Kirchweger 
József küzdenek, kiknek ugyanis eddig egyenlő eredményük 
van. A dijak szétosztása csoportfénykép felvétel és 
tarsasozsonna keretében kedden, folyó hó 19-én d. u. 4 
órakor lesz. Azok az egyleti tagok, kik nem dobtak, de 
a társasozsonnán részt kívánnak venni 2 körönét fizetnek.

Eljegyzés. Egy előkelő szaktársunk, egyesületünk
nek disztagja, kire a magyar vendéglős kar mindig 
büszkeséggel tekint, s ki a magyar pincérség előtt min
dig követendő példa előtt áll: Miiller Antal az orszá
gos Kaszinó vendéglőse kiváló örömnek volt részese. 
Egyetlen leányát M id  kisasszonyt, eljegyezte Dendel 
Gyula malomberendezési gyáros. Zavartalan boldogsá
got kívánunk az uj párnak! — Lóimért Mátyás, aSzt.- 
Margit-szigeti felsővendéglő főszakácsa, eljegyezte Ródy 
Margit kisaszszonyt Budapesten. Kötendő frigyükhöz, 
őszinte szívből kívánunk szerencsét.

Halálozás. Két deiék szaktársunkat ragadta el a 
a napokban a kérlelhetetlen halál. Az egyik Mráz 
Mihály, a Braun étterem volt fizetőpincére, kit úgy 
főnöke, mint főpincére Gelbman András szorgalmáért és 
becsűletességeért a becézésig szerettek. Az elhunytat 
folyó hó 4-én kisérték egyleti zászlónk alatt és kartársai 
nagy részvéte mellett, a központi temetőbe örök nyu
galomra. A másik halottunk Török László volt, ezen mind
nyájunk által ismert s tisztelt tipikus szinmagyar kartársunk, 
kit lappangó betegsége évek óta távol tartott a pincén 
foglalkozástól s utóbbi időben a Fogadó cimü lapnak 
volt munkatársa. Török László tagtársunkat folyó hó 
4-én váratlanul érte a halál. Munkájából este hazatérve 
rosszul lett és hirtelen elhunyt. Derék, becsületes, sze
retetreméltó egyénisége közkedvelté tette őt pályatársai 
előtt s nem volt pincér, aki ezt a legmagyarabb pincért 
nem ismerte volna. 37 évet élt s ebből 23-at iparunk
ban, becsületes munkában, töltött el. Temetése folyó hó 
6-án volt. Egyleti zászlónk alatt Varga István elnök 
vezetése mellett számos tisztelője kisérte el a megbol
dogultat utolsó útjára. Pihenjenek csendesen !

Eladó vendéglő. Kispesten a „Török Császár'‘-hoz 
címzett, közismeretileg igen jó menetelő és jelentékeny 
jövedelmet hozó vendéglő, örök áron olcsón eladó. Fel
világosítást naponta d. u. 1—3-ig. Keszler István: IV.. 
Váci-utca 78. I. etn. 7. ad.

Doffing Frigyes tagtársunk, ki a Dohány-u. 90. 
számú házban levő Dvorzsák-féle vendéglőt nemrég 
átvette, azt teljesen újjá alakítva folyó hó 16-ikán újból 
megnyitja. Jó borait ajánljuk kartársaink b. figyelmébe.

Egy pincér jubileuma. Wurbak Vencel temesvári 
pincér húsz esztendő óta egyfolytában van alkalmazva 
a temesvári gyárvárosi Szarvas kávéházban, A minden
kitől tisztelt derék munkás ember jubileumát a kávéház 
vendégei úgy ülték meg, hogy tekintélyes pénzösszeget 
gyűjtöttek részére.

Debreceni vendéglősök Kölnben. Mint azt előző szá
munkban megírtuk, a vendéglős és szállodás iparosok 
nagyszabású nemzetközi kongresszust és borkiállítást 
rendeznek szeptember hó 15—30-ika között Kölnben. 
A kongresszusra — mint Debreczenből értesítenek — 
Debreczenből is sokan fognak menni. Hauer Bertalan 
vendéglős ipartársulati elnök ftfgja a debreczeni kíildöt- 
séget vezetni.
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Egy régi pécsi ventléglösné halála. Pécs város 
régibb polgárai még élénken emlékeznek a „Pécsi Pol
gári Kaszinó" helyén állolt öreg vendéglő gazdájára, a 
sőrház-utcai sörház egykori vendéglősére, néhai Toma- 
nek Károlyra, aki a hetvenes években, Liebel, König, 
Zettel, Dolinger, Kernreiter és Ercsényivel Pécsváros 
legnépszerűbb vendéglősei közé tartozott. Akkoriban 
még alig volt kávéházi élet; a vendéglősök helyiségeit 
töltötte meg a „kriegliző" és „halbszeitliző" társaság. 
Amint a kávéházak kezdték a közönséget elhódítani, a 
vendéglősök napról-napra szegényebbek lettek s nagy 
részük, köztük az öreg Tománek Károly is tönkre ment. 
Özvegye, ki egész életét a konyhában a tűzhely mellett 
töltötte, hogy a közönségnek jóizii falatokkal szolgáljon, 
ami után a püspök megnyalhatja a szájaszélét, tovább 
vesződött, fáradott a vendéglő konyhájában, de bizony 
hiába volt minden szorgalom, hiába volt a kiváló 
konyhaművészet, sehogy se tudott zöld ágra vergődni. 
Teljesén elszegényedett, nyomorban élt. A derék ö.ieg 
nénike, a múlt napokban fia Tihanyi (Tománek) Károly 
kollégánk lakásán, sok gond, fáradság és nyomorúság 
után befejezte földi pályafutását. Temetésén nagy rész
vét nyilvánult. A pécsi vendéglősök és pincérek kara, 
testületileg képviseltette magát.

Huszonegyemeletes szálloda. Egy New-Yorkban tar
tózkodó magyar szaktársunk, ki az óriási távolság da
cára sem szűnt meg egyletünk tagja lenni, arról értesít ben
nünket, hogy ott egy óriási, 21 emeletes szálloda épült 
amely talán a legnagyobb a világon. Ezt a hatalmas 
épületet — mint barátunk írja — pár nap előtt nyitot
ták meg. Fényben, kényelemben és a berendezés pom
pájában oly nagyszerű, ez a negyedik Avenue sarkán 
épült óriási szálloda, hogy még New-Yorkban is, ahol 
pedig eléggé szokva vannak a rendkivüliséghez, általá
nos szenzációt kelt. A „Belmont“-szálloda tényleg a 
világ legnagyobb szállodája.

Ezerhatszáz szoba van benne és egyszerre 1600 
vendéget helyezhet el. A 21 emeletes épület teljes beren
dezésével együtt közel 40 millió koronába került. A 
berendezés különben amilyen fényes épp olyan cél
szerű is. Minden részében előkelő nyugodt ízlés ural
kodik, amely az ilyen vállalatoknál szokásos pazarlást 
és az abból következő Ízléstelenségeket kellemesen 
ellensúlyozza. Elsősorban is a sok márvány és kristály 
tűnik fel. A szállodában levő tükrök épen 165.000 négy
zetláb területet boritanának be. Az óriási épület alapja 
70 lábra nyúlik be a földbe, úgy hogy az épület öt

osztálya a föld alatt van. Ezekben van öt különféle 
vendéglő, hol egyszerre 12.000 ember számára van 
hely és itt vannak a nagyterjedelmii konyhák és sütő- 
mühelyek is. Ezek mellett találtak elhelyezést a modern 
mosókonyhák és fűtőkészülékek, a 3100 lóerejíi külön
féle gépek, egy jéggyár. Szinte különösnek fog hang
zani. hogy mindezek mellett még a new-yorki földalatti 
vasút állomásának is jutott itt hely, azonkívül a szál
loda villamos telepeinek és egy saját forrásnak, amely 
naponként 10 ezer gallon vizet szolgáltat. A föld színé
től 300 lábra emelkedik fel a Belmont-szálló. A tetejé
ről mered az ég felé egy 150 láb hosszú árboca drót
nélküli táviratozás céljaira, amely a leghatalmasabb ily
nemű berendezés és több száz mértföldről is megtalál
ható. A szálló első emeletén vannak a díszszobák, napi 
20—100 dollár bérért. A szálló fürdőszobái tiszta car- 
rarai márványnyal vannak burkolva. Az első emeleten 
van továbbá a nagyszerű bankett-terem és a tánctermek.

Szerkesztői üzenetek.
ü. K. Budapest. Hogy mi lehet a véleménye Mitrovdtz 

Adolf urnák a ,.Fogadó" önző támadásaival szemben, azt legjob
ban megtudhatja aiiból a levélből, melyet nem régiben elnökünk
höz intézett. A levél Így szól:
Tek. Varga István urnák a Budapesti Pincér Egylet elnökének !

Tegnapelőtt egy ivet köröztek. Többek közt először én szó
lhattam fel, hogy Írjam alá. Természetesen kérdeztem mi célja 
ennek? Varga ur utolsó közgyűlésünkön oly rendkívül tisztelet 
rajongás és bizalom által lett elhalmozva, hogy egy ilyen iv, azt 
a szép iinnepies napot csak befoltozná. Erre önnek már nincs 
szüksége.

Egyes lapok támadásaira vonatkozólag önnek csak meg
ismételhetem boldogult Hauer Sándor volt jogtanácsosunk sza
vait: Nem szabad reá hederiteni, de különösen a mi egyletünk
ben nem, mert inig saját szaklapunkat, mely a valódi tényállást 
hozza, minden tag olvassa, amazt pedig nem tudom kicsodák ?

Hogy micsoda iv volt az, mely körözve lett, nem tudjuk. 
Úgy gondoljuk azonban, hogy a fent említett lap első támadása 
után, pártunk (mert még ez is van) nagyszámú aláírással ellátott 
bizalmi nyilatkozattal akarta megcáfolni, a felhozott hazug váda
kat, de Mittrovátz ur tanácsára elállott ettől. Természetes, hogy 
Mittroyátz ur e levele ránk nézve annál becsesebb, mert azokat a 
támadásokat szóró lapot, a mértéke szerint megbélyegzi. Szives 
üdvözlettel !

S. i. Budapest. Az ön által panaszolt durva kifejezések 
senki ember fiával szemben sem jogosultak, pincérrel szemben 
pedig épen nem. Eltűrnie azokat nem kell, habár nő részéről 
valók is a sértő kifejezések. Leghelyesebben jár el, ha a bíró
ságnál keresi a megtorlást. Ha annak a sértő nőnek nevét közli 
velünk, szívesen foglalkozunk bővebben az ügygyei. Üdv.

Nyilt-tér*)
Nyilatkozat.

Tudatom, hogy úgy magam, 
mint betegeim a Kristályforrás ás
ványvizet asztalt víz  gyanánt naponta 
hasynáljuk és én étvágvgerjesziő és 
az emésztésf előmozdító hatását csak 
megerősíthetem.

Med. Dr. Friedrich Roskoschny
Wien, IX., Maricngasse lő,

*) H rovatban  közlőitekért nem vállal
felelősséget a Szork.
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A világhírű francia

DELBECK & Comp
reimsi pezsgőborgyár és a 

müncheni Hofbráu
m agyarországi fölerakata.

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

raktára

Brázay K álm ánnál
Muzeum-körut 23.
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T r a n s y l v a n i a  S e c
Louis Francois S<Con)p.
császári és kir. udvari szállítok. ** Fiilöp Szász Coburg Gothai Herceg Ö Fensége szállítói.

BUDAFOK.
12 elsőreodti kituotet?S.

Főraktár:

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

Sürgönyeim:

FRANCOIS BUDAFOK.

N o r S  Coi jQOúrS.
Vezérképviselösőg :

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

Telefon :

BUDAFOK 15. SZÁM.
<
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EBERHARDT ANTAL  
^^cmoníoie u o p esjjj

Piadal
C  A  r *  „v- „v. aí. ^

(francia módszer szerint)

É b e r í j a r d í  E

-  A n t a l

pezsgőgyárából,

B ü d a f  ob-

T W o i):  BUPAF0K30

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

Ziegkr A. és Rokoosteio S.
t, II. kér., Kénly-ulca 3. széni,

FERFIRUHÁK mértek szerint a legolcsóbb ár mellett 12 
óra alatt készíttetnek.

T. ótlapiró és vendéglős uraknak
legmelegebben ajánlom a legjobbnak elismert és sok 

időt s munkát megtakarító „Berkovits“-féle 
Hektograph-lapokat 

s minden színben lévő téntakat. 
A nélkülözhetetlen Hektograpli- 
iap 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
sokszorosi tó-készülékek, Hektograph- 
raklárában B u d a p e s t ,  V11.. S lp - 
u tc a  11 az  Árjegyzék bérmentve.Berkovits Károly

TÖRLEY
JÓZS. ísTs*

P E Z S G Ö G Y Á R O S O K

Pincék:

Budafok (Bpest melleti) 

Irodák :

BUDAPEST, Vili.,
Esterházy-utca 22.

l'OOt). juniUs 15.

TELEFON

Megrendelések számára 
53-14.

Üzletvczetöség : 54'— 93.

Figyeljünk a TÖRLEY 
pezsgő v a ló d isá gá ra !

Óvakodjunk az után- 
za to k tó l!

a  “

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál éi 
emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztal 
és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. - Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 

igyék éhgyomorra.
Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsfiirdö Kutvállalat Budán.

ff„VENDÉGLŐSÖK LAPJA
XXIl-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 udapest,  VII., A k á c f a - u t c a  7. sz.

E M E L  A. cimtabla-festő
„H ungária  z á s z l ó g y á r ” 

é s  d ísz íté s i  vá lla la t

B U D A P E S T ,  IV., Gróf Károlyi-utca 28. szám.
T elefon  8 3 —0 1 .

Á r je g y z é k  In g y e n  é s  b é r m a n t v e ,
Elek Lipót könyvnyomdája Budapesten.
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