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fl Budapesti Pincér Egylet Elhelyező 
Osztálya által közvetítettek szives 

figyelmébe.

a  Í3udapesti Pincór-Sgylet elnökségének 
tudomására jutott, h°3V többeket azok hözül, 
kikőt elhelyező osztályunk juttatott állásihoz, 
az eddigi úgynevezett kázi--ügynök azon a 
czimen, Hogy „ez az én kázam“, ügynöki h0' 
rtoráriumoí hövetelve, szemérmetlen módon 
megzsarolnak, sőt ebben a gálád eljárásuk-- 
ban több helyen a főnökök és általában azon
ban a főpincérek támogatják őket.

Dlíiután az általunk elhelyezettektől sem
miféle ügynöknek honoráriumot szedni nincs 
joga, sőt annak követelése egyenes zsaro
lást kőpcz, tehát büntető törvénybe ütközik. 
felkérünk minden egyes általunk elhe
lyezettet, szíveskedjék az eddig már 
megtörtént, avagy a jövőben megkisérlett 
hasonló esetet az egyleti elnökségünknek azon
nal tudomására hozni, h®9V a megtorló lé’ 
péseket hnlnéléktcilanul meglehessük.

'^Figyelmeztetjük egyúttal még az állást ke
resőket, h09\’Ha a fent emlitett eset bármelyé 
kükkel megtörténik, azt bejelenteni elmulasztják, 
holott azt tudomásunkra adni minden becsü
letes és önérzetes pincérnek erkölcsi köteles
sége : úgy ezen esetben az illetőket, mint saját 
kartársaik árulóit tekintjük, s mint ilyeneket 
úgy az egyesületből, valamint a közvetítőből 
kizárjuk és neveiket nyilvánosságra hornya, 
őket a közmegvetésnek adjuk át.

A Budapesti Pincér-Egylet elnöksége.

E g y le t i  k zörT ielyiség :
Vili., í^erepesi-ut 9 B, I. em.

Telefon 59— 32.

F ig y e lm ez te tés .
Figyelmeztetjük Egyletünk tagjait, hogy állás- vagy 

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

Egyleti jogtanácsos:

Dr. V i r á g h  G v j u l a  űr,
lakik: V., Nagykorona-u. 32.

Értesítés.
A Magyar Óvadék és Leszámítoló Bank Vendéglői 

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

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

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

===== Telefon 04—24. ===== 
Közvetít és elhelyez minden a szállodai és vendéglői szak 

mában alkalmazandó férfi- és női személyzetet.
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Árulás.

A pincérség régi átka a széthúzás, az alattomban 
való áskálödás, egyes embereknek vakondok munkája! 
Ezért nem bírunk boldogulni, ezért züllünk szét, mint 
oldott kéve. A legújabban ismét ilyen vakondok munka 
folyik.

A maga nemében páratlan árulást tapasztalunk, 
tudniillik egy idő óta egyes jöpincérek között. Az illetők 
nem hogy erkölcsi kötelességüknek tartanák, hogy az 
ügynökök kiküszöbölésével a szegény pincéreket az ügy
nöki uzsora alól megmentsék, hanem titkon szövetkez
nek velük a pincérség elnyomására. Sőt már annyira 
mennek, hogy az ügynökökkel titkos éjjeli összejövete
leket rendeznek s ezeken hányják-vetik meg azokat a 
módozatokat, melyek alkalmasak arra, hogy a pincére
ket továbbra is, mint vásári árut adásvétel tárgyává 
tegyék.

Ezen titkos megbeszélések és megállapodások 
egyik újabb minősithetlen fogása abban nyilvánul, hogy 
a Budapesti Pincér Egylet elhelyezőnél bár megrende
lik a szükséges pincér személyzetet, de a bemutatkozás
nál oktalan s alaptalan kifogásokkal élve, nem veszik 
fel az illetőket. Ha azonban másik nap az ügynök küldi 
ugyanazokat a személyeket, szó nélkül alkalmazzák őket.

Hát ez oly becstelenség, amelyre igazán nincs 
alkalmas kifejezés. Tudjuk, hogy kik az illetők és ha je
len számunkban még elhallgatjuk is ez árulók neveit, 
csak a pincérségre való általános tekintetből tesszük, 
de kijelentjük, ha ezt folytatják a jövőben kérlelhetetlen 
szigorral és semminemű ellenségtől vissza nem riadva, 
fogunk a pincérség ezen gálád árulóira lecsapni.

És most kérdjük a pincéreket meddig hajlandók 
ezt a gazságot, mely egyenesen az ö bőrükre megy 
tűrni ? Kérdjük, mikor látják meg az ő teljes mivoltuk
ban az ő érdeküket eláruló föpincérekei, ügynököket és 
az ezekhez teljesen méltó, magát a pincérek ügye 
képviselőjének feltolni akaró, de ehelyett áruló zuglap, 
hármasszövetségét ?

Hát még most sem nyílik ki a pincérek szeme ?
Még most sem lázad fel a pincérek önérzete ?
Avagy hát csakugyan igaz az amivel bemocskol- 

tlak bennünket, hogy a pincérségből kiveszett mindért 
emberi jobb érzés?

Kartársak! A szégyen pir égeti arcomat, midőn 
ezeket meg kell írnom, amikor indolens magatartás
tokkal magatok sütitek rá becsületetekre a szégyen bé
lyegét !

Hát nem tud a pincérség becsületes, önérzetes 
munkások sorába emelkedni, avagy már annyira meg
szokta a rabszolgaságot, hogy ebbe már önérzete is 
belefulladt ? Még most sem ébredt fel bennetek a köte
lesség érzete, hogy egy táborba olvadva, közös erővel 
a közös érdekeket előmozdítsuk?

Ébredjetek pincérek, inig nem késő, ébredjetek és 
jól fontoljátok meg mire juttok, ha magatok alatt vág

játok a fát. Ébredjetek és jusson eszetekbe, hogy ha a 
dolgok igy folynak tovább, akkor a pincérség dolgai 
nemhogy előbbre mennének, de visszasüllyedünk abba 
a pocsolyába, melyben fetrengeni csak bizonyos állatok
nak okoz jóleső érzést I

Vigyázzon a pincérség magára I A baj a küszöbön 
van I Ha el nem fojtjuk még mielőtt be tér hozzánk, 
— teljesen tönkre tesz bennünket I

Vigyázzon a pincérség magára és az árulók ellen 
védekezzék I

De ne csak védekezzék, hanem űzze ki az áru
lókat maga köréből, mint bélpoklost I

A gyógyithatlan sebet éles késsel kell kivágni I 
Semmi kímélet, semmi elnézés I Ellenségeinknek porba 
kell hullaniok és az árulóknak megalázkodniok I

Pincérség, magyar pincérség, a te egyéni boldo
gulásodról van szó, te válaszd ki mellé állsz: jó bará
taidat követed-e vagy az árulókat, kik vesztedre törnek I 

És az árulók is vigyázzanak I Ök még jobban vi
gyázzanak I Mert aki arra képes, hogy testvérét elárulja, 
az kíméletre nem számíthat!

És ne is számítson I Pusztuljon a férgese, nehogy 
az egészséges elemeket is megfertőzzék I Aki áruló, az 
nem közibénk való I Mi csak becsületes emberekkel 
haladhatunk egy utón és aki áruló, az a becsületes em
ber névre számot nem tarthat!

Jogainkról.

Azt hiszem, nem sok magyarázatra van 
szükség, amidőn jogokról, illetve jogainkról be
szélek s azoknak jelentőségét, szükségét és jo
gosultságát felszínre hozom, hogy jogaink köz
ismertté váljanak s megismerjék azokat mind
azon szaktársak és kenyér testvérek, akik rész
ben tudatlanságuknál fogva, részben pedig aka
ratlanul még nem ismerték — és sajnos, ma 
sem akarják megismerni azokat a jogokat, 
melyek minket megilletnek. Jogról beszélni szép 
dolog, különösen akkor, hogyha a jogokat él
vezzük is és azok keretében tevékenységet és 
hasznos munkát lehet kifejteni.

A hasznos munkának ugyanis megteremnek 
úgy az erkölcsi, mint az anyagi gyümölcsei is 
és azok állandóan és változatlanul kerülhetnek 
a munkások kamrájába, hogy azokat össze
gyűjtve, annak idején életerőt nyújtsanak a mun
kásnak, ne hogy tovább küzdjön, főleg pedig, 
hogy tanult mesterségét ne mások bitorolják, 
hanem ő maga értékesítse tudományát és 
szolgálja vele hazáját, valamint az emberiséget.

Midőn munkásságról beszélek, akkor leg
először is saját iparunk tűnik a szemembe, 
mert nincs még egy olyan iparág, ahol úgy a testi, 
mint a szellemi épséget annyira igénybe kelljen
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venni, mint azt ami iparunknál kell, és ahol 
annyi erőt kellene kifejteni a munka lebonyo
lítására. Igénybe kell vennünk úgy a testi ép
séget, valamint idegeinknek minden érzékét, 
hogy célszerűen és finom formában bonyolítsuk 
le munkánkat, úgy hogy azt a müveit nívón 
álló emberiség megkövetelek', valamint ahogy a 
civilizáció sokféle szokásai magukkal hozzák. 
Azt csak mi magunk tudjuk mérlegelni, micsoda 
emberfölötti m unkát fejtünk ki napi teendőink 
végrehajtásában 14 — 16 órai napi szolgálatunk 
alatt. Nincs az az ipar, vagy bárminemű foglal
kozás, hol ily rettenetes testet és lelket egy
aránt sorvasztó hosszú és nehéz munkát kellene 
kifejteni, mint amilyet a pincér kifejt minden
napi megélhetéséért.

És teszi ezt pusztán a megélhetésért, sajnos, 
semmi másért, mert amit munkásságának révén 
gyümölcsöztet, azt nem ő élvezi, a társadalom 
veszi annak hasznát. Mi ültetjük és ápoljuk a 
fát, mig az másnak virágzik és más élvezi an
nak gyümölcsét. A vendéglők és kávéházak 
azok, ahonnét a társadalom és műveltség na
gyobb részét, valamint az élvezetek és gyönyö
rök legtöbb részét kiveszi és mindezeknek alap- 
munkálásában a pincér az, aki a legnagyobb 
tevékenységet kifejti.

Cselekedj ezt pedig semmiért, aljas borravaló 
ellenszolgáltatásáért. Honorálásunk kapcsolatos a 
lenézéssel, amelynek szerinte legalsóbb fokán ál
lunk. Nincs senki előtt becsülésünk, nincsenek 
ipari jogaink, s ami a legfőbb, nekünk mint a 
társadalom egyik legfontosabb közegeinek nincs 
társadalmi állásunk. Sajnos, hogy ez Így van, 
— de hát Így van.

Háromnegyedszázados múltat számlálunk 
fennállásunkban, ellenben működési tekintetben 
alig számlálhatjuk annak hetvened részét. Sem
mittevésben, pártoskodásban és henyélésben 
múlt el ezen rengeteg idő. Soha komoly, meg
fontolt érdekeket nem szolgáltunk, vezetőink 
pedig javarészt mindig csak a saját érde
küket szolgálták, kell-e tehát csodálkozni, hogy 
mink még ma is a huszadik században az em
beriség műveltségének tetőpontján, lepel alatt 
bujkálódó rabszolgák vagyunk, kik kénytelenek 
vagyunk holmi odahajitott koncért félrebujva 
meghúzni magunkat és éjjeli lebujok, bűzös, er
kölcsrontó barlangok jutnak csak nekünk osz
tályrészül. Ahelyett, hogy állást foglalnánk ott, 
ahol szellemi műveltségűnknél fogva méltán 
beillenénk.

Annak kivívásához azonban nem egy 
szétdarabolt és össze haj igáit hangyaboly 
szükségeltetik, hanem igenis egy összpincérség 
egy jelszóval, egy zászló alatt. És legyen annak

minden érzéke és cselekedete is egy, akkor az 
végig fogja küzdeni ama harcok sorozatát, a 
mely reá várakozik s amelyek kivívásával el
nyeri azt, amely mindennek felüláll és amely 
mtnden igaz pincérnek hő vágya — a társadalmi 
állás és iparunk önállósítása.

Ifj. Kálmán István.

Az idegen forgalom előmozdítása.
Ebben a dologban sokan fáradoznak, de kevés 

eredménynyel. Az idegen forgalom dolgában nagyon 
sok kívánni valót figyelmen kívül hagytak.

Amennyiben iparágunkat is érdekli ez ügy, én is 
hozzászólok, mert hiszen kinek, kinek erkölcsi köteles
sége, tapasztalatát és tudását mindnyájunk, jól felfogott 
érdekében nyilvánosságra hozni, illetve az illető szak
emberek figyelmét reá felhívni.

Idegenek, ha megérkeznek, először is a bérkocsi
sokkal érintkeznek. Ezek szállítják a szállókba az utasokat, 
azután jön a szálló személyzetével való érintkezés. Az 
utas első benyomásait a bérkocsistól nyeri, felvilágo
sítást tőle kér és bármely írott könyv legyen is kalauza, 
az előszó sokkal jobban megmagyarázza és megadja a 
kellő felvilágosítást egyes látnivalókról, nevezetességek
ről. Az utazó közönségünk nagy átlaga bírja a német 
nyelvet. A mi iparágunk már belátta rég azt, hogy a 
hány nyelvet beszélünk, annyi emberszámba megyünk, 
azért is tanítják a francia és angol nyelveket is a szak
iskolánkban, s igy a mi iparágunk személyzetét illeti, 
nem is érheti semmi panasz. Azonban jó volna, ha a 
bérkocsis is tudna több nyelvet. Legyen minden igaz 
magyar, érzésében és szivében, lelkében magyar ember; 
de tudjon több nyelvet is ép úgy a rendőrök, mint 
közszolgák is, kiktől nem egyszer a gyalogjáró idegen 
kér némi felvilágosítást. Megesik, hogy ezek egyike, 
másika, ha tud is a kérdező nyelvén, csak úgy félváll
ról felel. Az idegenek, bizony ily alkalommal el lehet 
képzelni, mit gondolnak! Nyilván nem azt, hogy ez az 
ember mily neveletlen, de összefoglalja az egész nemze
tet, hogy durvák, neveletlenek vagyunk.

Németország városaiban, bármely idegen, ha a 
címet tudja, minden útbaigazítás nélkül önmaga meg
találja, az ügyes beosztás szerint, amit keres; az utcák 
t. i. ábécé szerint vannak jelezve. Oly egyszerű és mégis 
nagyon hasznos dolog ez. Szt.-Péterváron minden háznak 
a száma az esti órákban ki van világítva. Nálunk is 
nagyon szükséges volna, úgy az utcák neveit, valamint 
a házak számait megvilágítani az esti órákban. A házak 
számait '14 méter nagyságban, jóval lejebb, mint jelenleg, 
a lakosztályok számait is, nagyobb méretben, lejebb és 
mindég a jobb oldalon kellene elhelyezni, hogy bárki 
még az esti órákban is, különösen az őszi és téli idő
ben könnyen megtalálja, ne legyen kénytelen, lábuj- 
liegyre ágaskodni és gyufával keresni a magasban az 
alig látható apró számot. Az éjjeli órákban, még a szál
lodákban is. A nyilvános köztereken több ülőhelyekről 
kellene gondoskodni és azon üzérkedő kapzsiságot ki
küszöbölni, hogy ma már mindenütt, ha néhány percre 
valaki leül pihenni, már ott a nyakán a végrehajtó 
fizess! Jó volna úgy közszükségleti, mint szépitészeti 
szempontból is nagyobb tereken, utcákon, több osz
lopon, órákat elhelyezi. Apró dolgok a fennsoroltak, de 
ha megvalósulnak, mégis közelebb jutunk, a nyugati 
városokhoz, s az idegen szívesebben keres fel bennün- 
ket, ha látja, hogy mi is törődünk vele. Cz. J.
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Jegyzőkönyv.
A budapesti pineéregylet 1906. évi május hó 23-án tartott rendes 
választmányi üléséről. Jelen vollak Varga István elnök, Pauly Antal 
alelnök, Szép Lajos titkár, Csermák József pénztárnok, Kinzl 
Antal körgazda, az elnökség részéről továbbá Kassy Bódog, Kövcssy 
István, Kauschky Conrád, Wiesner Antal, Pulay Gábor és Hau- 

tzingcr János választmányi tagok.
Elnök az ülés határozat képességét megállapítja és 

azt megnyitja, az utolsó ülés jegyzőkönyve felolvastat
ván némi módosítás után hitelesíttetett.

Elnök bejelenti, hogy az 1906. április hó 3-án 
tartott rendkívüli választmányi ülés határozata értelmé
ben egyleti ügyészünk dr. Virágh Gyula ur felajánlott 
a M. Ő. P. E. vezetőségének 1000 (egyezer) korona 
egyezséget. A M. O. P. E. vezetősége ezt el nem fogadta. 
Most már bírósági döntés fog határozni s egyben jelenti, 
hogy a közelebbi tanúkihallgatás 1906. junius 8-án lesz.

Uj tagokul felvétetnek : Hajtnássy István, Vida Lajos, 
Horváth Lajos, Kovács József, Palkovits Mihály, Dióssy 
Ágoston, Hörl Gergely, Hnszka György, Tóth József, 
Skalitzky Károlyné, Neubatier Oszkár, Wogrincsics Ferenc, 
Lassú óyula, Szemerédy József, Kcsztler Lipót, Stcfa- 
novszky Jenő, Böbék József, Korbadits Antal, Tasy János, 
Gewiirz Adolf.

A választmány megállapítja a tekeverseny dijait s 
megbízza az elnökséget annak beszerzésével.

Elnök jelenti a választmánynak, hogy a körhelyiség 
renoválása szükségessé vált és érintkezőbe lépett, dr. 
Leitner Adolf házgondnokkal a renoválás költségei fede
zése céljából. Amennyiben a házgondnok nem hajlandó 
a költségekhez hozzájárulni, az elnökség viszont szintén 
nem hajlandó ily nagy kiadásokba bocsátkozni, mert 
bizonytalan vájjon meddig maradhat a körhelyiség jelen
legi helyén.

Szép Lajos titkár bemutatja az 1906. évi április 
havi pénztári forgalmat

mely szerint a bevétel 2117 korona 82 fillér
kiadás _________1298 „ 52 „
Pénztári maradvány 819 korona 30 fillér.

A választmány tudomásul veszi.
Elnök jelenti, hogy Háry Lajos beteg egyleti tag 

az orvos jelentése szerint az orvosi rendeleteknek nem 
tesz eleget aminek következtében gyógyulását késlelteti.

A választmány Háry megintését határozza el s ha 
a jövőben is hasonló eset tapasztaltatik, tőle alapsza
bály értelmében mindennemű segély megvonatik.

Szép Lajos kérdést intéz az elnökhöz, vájjon Rózsa
völgyi pénzbeszedő az elhelyező osztályban felvett tagok 
beiratási és tagdijai után is kapja-e a jutalékot. Elnök 
igenlő válasza után a választmány e lhatározza, hogy a 
jövőben a pénzbeszedő csakis az általa személyesen 
felvett tagok beiratási dijai után kapja jutalékait s uta
sítja a pénzbeszedőt a felvételeknél szorgalmasabb el
járásra.

Az egyleti könyvelő ügyében a választmány elha
tározza, hogy tekintettel az egyletben napról-napra hal
mozódó munkára, a délutáni foglalkozású könyvelői ál
lást beszünteti és egy állandó irodai tisztviselőt tart.

Hosszabb vita után elhatározza a választmány, 
hogy állandó hivatalnokul női személyt alkalmaz s meg
bízza az elnökségét ennek alkalmazásával.

'I itkár jelenti Baumann Jenő és Linzmayer Gyula 
választmányi tagok tisztségükről való lemondását, kik 
mindketten elutazásuk miatt válnak meg tisztségüktől. 
Helyettük Kautschky Conrád és Erdelics Ferenc legtöbb 
szavazatot nyert pótválasztmányi tagok hivattak be ren
des tagokká.

Pauly Antal alelnök 20 (húsz) koronát ad át, mint 
König Jakab a Hungária szálloda főpincére ajándékát 
jótékony célra. A választmány az elnök ajánlatára a tar
taléktőke emelelésérc fordítja s König Jakab urnák ne
mes adományáért jegyzőkönyvileg mond köszönetét.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
K. m. f.

Szép Lajos 
titkár.

Jegyzőkönyv
a Budapesti Pineéregylet 1906. junius hó 26-án tartott rendes 

választmányi üléséről.
Jelen voltak: Varga István elnök, Pauly Antal al

elnök, Szép Lajos titkár, Csermák József körgazda, 
Czifrák Antal, Palkovics János, Kittner Mihály, Kövesy 
István, Linzmayer Gyula és Pulay Gábor választmányi 
tagok.

Elnök az ülést, a határozatképesség megállapítása 
után, megnyitja. Az utolsó ülés jegyzőkönyve felolvas
tatott, Kövesy István választmányi tag által emelt kifogás 
után helyreigazittatott és Pulyay Gábor és Kövesy István 
választmányi tagok által hitelesíttetett.

Elnök bemutatja az 1906. évi május havi pénztári 
forgalmat a következőkben:

Bevétel:

Pénztári maradvány múlt hóról 
Tagdijakban befolyt 
Teke-asztaljátékdijakban befolyt 
Kártyajátékdijakban 
Fogyasztás (italok) után befolyt 
Segélyalapra befolyt 
Tartalékalapra befolyt

Összesen

Kiadás;

Házbér május—július negyedre 
Betegsegély és táppénzek 
Rendkívüli segélyek 
Hírlap előfizetés 
Kártyatisztitásért 
Beszerzett italokért 
Temetkezési költségekért 
Beszerzett iromány-szekrényért 
Általános költségekért 
Személyzeti illetményekért 
Helyeszközlő leltár 
Helyeszközlő költségekért 
Helyeszközlő házbér 
Szaklap-alap számla terhére 
Leltári számla (teritvény)
Pénztári maradvány

Összesen
A választmány tudomásul veszi.
Elnök bemutatja a Budapesti Kávéssegédek Szak

egylete átiratát, melyben nevezett egylet a Budapesti 
Pincéregylet helyeszközlő osztályából a kávéssegédek 
kivonását, továbbá az egyletbe a kávéssegédek fel nem 
vételét kéri.

A választmány az első kivánatot készségesen tel
jesiti és utasítja az Elhelyező osztályt, hogy jövőben az 
említett szakegylet kívánsága szerint járjon el.

K. fii.
1489 84
1767 —

60 80
74 80
91 66
20 —

25 60
3529 70

K. fii.
900 —

352 —

16 —

3 —

— 96
17 32
8 —

154 —

242 30
416 30

14 —

41 49
233 25
270 —

18 —

252 50
3529 70
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A második pontban foglaltakat a választmány nem 
tartja teljesíthetőnek, mert alapszabályunk 8. §-a értel
mében a kávéssegéd felveendő, ha a fenti §-ban foglalt 
követelményeknek megfelel.

A választmány nem tartja összeférhetetlennek, ha 
valamely kartárs mindkét egylet tagja is, kivéve, ha 
mindkét egyletben tisztséget tölt be.

A választmány ezen határozatáról fent nevezett 
testvér egylet értesittetik azon hozzáadással, hogy a 
Budapesti Kávéssegédek Szakegylctét megalakulás alkal
mából üdvözli.

Elnök bemutat 14 kérvényt, melyben mindannyian 
a tagdíjfizetés elengedését kérik.

Minthogy ezen kérvények feletti határozathozatal 
a közgyűlés hatáskörébe tartozik, a választmány a kér
vényeket annak idejében a közgyűlés elé terjeszti.

A választmány határozatáról a kérvényezőket érte- 
sitetni rendeltetett.

Elnök jelenti, hogy a módosított alapszabályokat 
a ni. kir. belügyminiszter 48858 | 1906. 3. szám alatt 
jóváhagyta.

Pulyay Gábor választmányi tag 20 koronát ado
mányozott jótékony célra.

A választmány hálás köszönettel fogadja és jegyző- 
könyvi köszönetét szavaz. A összeget a Karácsonyfa
alaphoz csatolni rendeli.

Elnök bemutatja még a Bp. P. E. segélyalapja 
javára szóló gyűjtő-füzeteket, amit a választmány tu
domásul vesz.

Elnök az egylet személyi ügyeiről a következőkben 
referál:

Jelenlegi beteg tagok: Csizmadiáim Trethahn Te
réz, Farkas Lajos Pál, Marx János, Varga Ferenc, Kriszt 
Habért, Schök Lajos, Verán Álajosné, Schichta Károly 
(kórházban), Schenk Nándor (kórházban), Cser Ernő, 
Tüdős Béla, Blaho Sándor, Rigó Gyula.

Tagfelvételre jelentkeztek.
Rendes tagok: Skultély Lajos és Bokor Ferenc.
Pártoló tagok-. Heid Jenő, Czimerer István, Gal- 

góczy Miklós, Deutsch János, Pintér Elek, Frank János, 
Papp Sándor, Raszky Vilmos, Trattner Samu, Pál Ist
ván, Ottó Győző, Balassa Árpád, Kondor Ferenc, Tel- 
ler Vilmos, Tanuk József, Geigits István, Gerenday 
Gyula, Maticza Máté, Neverkla György, Morvay József, 
Pantyi István, Varga József.

Rendkívüli tagok : Avar Ernő, Fregál János és 
Hautzingcr Károly.

A választmány a felsoroltakat az egylet tagjai so
rába felvette.

Elhalt 2 tag : Török László és Mráz Mihály.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.

Szép Lajos 
titkár.

Elhelyezettek névsora.
Egyletünk helyeszközlő osztálya révén a következő 

elhelyezések történtek:
Elhelyezett éthordók és főpincérek.

Kaufmann Antal éth., Moskovitz Hugó éth., Beli- 
czay Antal szoba pincér, Pál István szoba pincér, Piirst 
l erenc, Molnár Gábor, Kölni Béla, Ajácsy Gusztáv, 
Mátyás Ede, Fodor Imre, Szabó József, éthordók, T.- 
Lonmicon, Tálos Ferenc fizető pincér, Kreszthammer 
Miksa Cirkvenicán, Koréin Gusztáv F. Margitsziget éth.

Székely János éth. Cirkvenica, Tiliman Fodor éth. Felső 
Margitsziget, Vaali József Felső-Margitsziget, Kovács 
Imre éth. Virág Bokor étterem, Farkas István éth. Pásztó, 
Tóth Béla éth. F.-Margitsziget, Bagosi Árpád éth. Fü- 
zes-Abony, vasúti étterem, Kövesy Nándor főpincér, T -  
Lomnic, Kolb Gusztáv főpincér, Fenyőháza, Paál István 
szobapincér, Beliczay Antal Tátra-Lomnic, Kurtz Béla 
szoba főpincér Csorbató, Tibrich István éth. Fenyőháza, 
Polli Ferenc főpincér Esztergom Anda szálló, Pintér 
Elek éth. Gleichenberg, Szász Miklós éth. Aszner étte
rem, Kapitány László éth. Nyitra, Boór József szobap. 
F.-Margitsziget, Vasteleky Ignác éth. Riesz étterem, 
Tamás Ignác éth. Borovszky étterem, Draják István éth. 
Stőlcz étterem, Kovalszky Kálmán, Kugler János, Csáky 
Mihály, Bokor Gyula, Nikolszburger József, Bartakovics 
István éthordók, és Wagner Ferenc szobapincér F.- 
Margitsziget, Sukert Sándor éth. Pilseni sörcsarnok Sze
ged, Hain Mihály, Hering Brúnó, Horváth Zsiga, Beer 
László éthordók Tátra-Lomnic, Teher Vilmos főpincér 
Csorbató, Nagy Sándor éth. Budapest, Tichy étterem, 
Baumgarten Gyula éth. Nagy-Szombat, vasúti étterem, 
Márton Béla Pál éth. fővárosi pavillon, Jónás József 
éth. Riesz étterem, Budapest, Freund Sándor József éth. 
Felsö-Margitsziget, Pap Lajos éth. Tátra-Lomnic, Tibrik 
István éth. Fenyöháza, Hartung Ferenc éth. Gleichen
berg, Weisz Mihály éth. Ösbudavár, Rauchbauer, Nonay 
Lajos éth. József-főherceg szálló, Morovics István éth. 
Aszner étterem, Arthoffer Ferenc éth. Strum étterem, 
Boda Sándor éth. Wermann étterein, Szorger József éth. 
Cirkvenica, Gutheil Aladár főpincér Cirkvenica, Rozskó 
József, Tóth Lajos, Sümegi Károly, ifjabb Stampf 
Sándor, és Lipner Gusztáv éthordók Tátra-Lomnic, 
Bedeghy Vince József és Bedeghy Vince Mihály 
éthordók Madárháza fürdő, Blasutigh István és Pim- 
perl István éthordók Madárháza fürdő, Kovács Lajos 
éth. Boros étterem, Pladerer Ferenc főpincér Zólyom, 
Bartalos Sándor főszakács Debrecen, Ozvala Ferenc éth. 
Szabó András és Szigeti József borfiuk Gleichenberg, 
Liebl Károly főpincér Füzesabony, Lipner Gusztáv éth. 
Tóth Alajos főpincér Tátra-Lomnic.

Elhelyezett borfiuk.
Fuclis Ferenc, Nehr Henrik, Frank Jenő, Walter 

Lajos, Szabó János, Mátyás Gábor, Aursits János, Kurt 
Mihály, Hatz Lajos és Nagy Sándor borfiuk Tátra- 
Lomnic, Schwartz Jenő, Peregi Lajos, Németh János, 
Gőnczy István, Granek János, Somogyi Imre, Váczi 
Antal, Merber József, Müller Zsiga és Kanay Lajos bor
fiuk Fenyőháza, Dienes Zsiga borfiu Dunaföldvár, 
Schemmisch Lajos borfiu Budapest, Pannónia, Kocsis 
Ferenc borfiu, Szeged Pilseni sörcsarnok, Áfrány Gyula 
borfiu F. Margitsziget, Árokszállási Ferenc és Burgcr 
Fiilöp borfiuk Gleichenberg, Somogyi Imre borfiu F.- 
Abony vasúti étterem, Müller Pál borfiu Stőlcz étterem.

A föpincér urak figyelmébe!

A jó ügy érdekében teszem, hogy a főpincér urak 
figyelmét felhívom a borfiuk dolgaira. Talán nem is kell 
elmondanom a főpincér uraknak a borfiuk üzlet utáni 
vagyis záróra utáni erkölcsi viselkedésüket, mert rész
ben talán tudják is, de akik tudják, úgy látom nem 
igen törődnek velük. Főleg pedig azzal nem igen 
törődnek, hogy azok a borfiuk, akik üzleti záróra után az 
üzletből állítólag haza mennek, az éjjeli lebujokba mén
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nek zülleni és dorbézollii, utcai céda perszónak társa
ságában. így aztán ezekből a fiukból jó, nagyon kevés 
akad! Hisz az ilyen fiatal gyermek erkölcsi nevelésétől 
függ az, hogy belőle ember váljék. Már pedig én azt 
hiszem, ha a főpincér urak egy kissé e tekintetben a 
fiukat szigorúban fognák, úgy akkor az nekik is előnyére 
válnék.

Törekedjenek egyes főpincér urak azon, hogy a 
fiuknak bentlakásuk legyen, vagy ha ez nem lenne ki
vihető, úgy legyenek figyelemmel arra, hogy a fiú üzleti 
záróra után a lakására menjen, hogy ott kipihenje magát 
és ne virassza át az éjszakát füstös lebujokban erkölcs
telen társaságban.

És hogy a fiú ne költekezhessen, legjobb volna a 
fiuktól — amit naponta keresnek — este leadatni és a 
keresett összeget minden hó 1-én átadni szüleiknek vagy 
hozzátartozóiknak. így aztán még a romlottabb fiuknak 
is módjuk lesz megjavulni, amire pedig ugyan sok fiú
nak szüksége volna!

Remélem, a főpincér urak megszívlelik soraimat 
s a jövő pincér nemzedékre, a borfiukra nagyobb figyel
met fordítanak.

Bcdeg/iy Vince József.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Dijtekéző versenyünk. A budapesti pincér egyle* 

dijtekéző versenyét folyó hó 19-én fejezte be. A be
fejezést társasvacsora követett, mely a legjobb han
gulatban a késő esti órába is belenyúlt.

Mint vendégek jelenvoltak Ihász György a Ven
déglősök Lapja szerkesztője Koltay D. József vendéglős 
és Vas Samu a Kávéssegédek Szakegyesülete ügyveze
tője, kiket Pauly Antal alelnök üdvözölt.

A dijak a következőkép oszlottak meg:
1. dij Wábel János, arany óra.
2. „ Kinzl István, ezüst szivarka szelence.
3. „ Kirchweger József, állvány diszóra.
4. „ Steinfeld Károly, bronz dohányzó készülék.
5. „ Kinzl Antal, sétabot ezüst fogantyúval.
6. ,, Varga István, toilette készlet.
7. „ Vikár Ferenc, látcső.
8. „ Wiesner Antal, gallérdoboz.
9. ,, Prohászka Károly, borostyán szipka.

10. „ Háselgruber Alajos, ékszerdoboz.
11. „ Winkler István, kézelő doboz.
12. „ Kremzer József, levéltárca.
13. „ Nagy Ferenc, szivarka tárca.

14. „ Nagy Gyula, levélnyomó.
15. „ Palkovics János, magyar kulacs.
16. „ Kauschky Conrád, honvédszobor.
Eljegyzés. Mark Károly a Continental szálloda

konyhafőnöke folyó hó 11-én tartotta eljegyzését Thaisz 
Margit kisasszonynyal.

A győri vendéglősök, kávésok és italmérök ipartár
sulatának választmánya múlt csütörtökön Erhardt Antal 
elnöklete alatt ülést tartott, amelyen részvétét fejezte ki 
Herczeg Ferenc szombathelyi vendéglős iránt a felesége 
elhunytéval őt ért nagy csapás alkalmából. Hasonló ér
zéssel örökítette meg Prückler Mátyás ipartársulati tag 
emlékét. Megállapította ezután a pincérszakiskola szer
vezetéi, amelyet beterjeszt a kir. tanfelügyelőhöz, egy
úttal a felügyelő bizottságba az ipartársulat képvisele
tében tagokul küldte Kuster Géza, Héberling Adolf, 
Meixner Mihály, Priiger Gyula és Wölfel Pál ipart, ta
gokat. Elhatározta továbbá, hogy a szakiskola-alap gya
rapítására legközelebb táncmulatságot rendez.

A győri pincérszakiskola. A győri vendéglősök, 
kávésok és italmérők ipartálsulata által tervezett pin
cérszakiskola felügyelő bizottsága már megtartotta ala
kuló ülését. Elnökké Kuster Gézát, jegyzővé Szabó 
Ernő dr. tantestületi tagot választotta. Kuster Géza 10 
év óta lelkes agilitással buzgólkodik a szakiskola létre
hozásán, az ő személyében e rendkívül fontos ügy ja
vára hivatott szakember került a szakiskolai bizottság 
élére. A felügyelő bizottságba még a győri pincér-egy
let, mint társfentartó, küld a saját kebeléből két tagot.

Halálozás. Kleinrath Gusztáv Komárom-ujvárosi 
lakos hosszas szenvedés után 50-ik évében elhalt. A 
megboldogult több mint tiz évig volt az újvárosi vas
úti vendéglő főpincére s e minőségében nagyon sokan 
ismerték. Nyugodjék békével.

Pincérek réme. A múlt héten a brassói városi sor
házban mulatott egy fiatal ur. Elfogyasztott vidám zene 
mellett 14 pohár sört, megivott egy fröccsöt, kért 5 drb 
cigarettát s amikor fizetésre került a sor a mulatság 
végén teljes hidegvérrel jelentette, hogy tárcáját otthon 
felejrette, „de nevem Hirsch Vilmos kereskedő, jöjjön 
az üzletembe maga pincér s reggel fog kapni 2 frtot.“ 
A pincér el is ment a Hirsch Vilmos üzletébe s itt egy 
kis gazság sült ki. Ott volt ugyanaz az ur mint segéd, de 
onnan kilépett. Most állás nélkül van. A maga pincér 
mit tehetett egyebet, ment a rendőrségre. De hát ha a 
tolvajokat becsukják, miért engedik szabadon járni az 
ilyen gazembereket! ?

Nijilt-tér*)
Nyilatkozat.

A Kristályforrás ásványvizet ma
gas szénsavtártalma miatt nemcsak 
diátikai célból ajánlom, hanem szer
ves anyagoktól való mentessége 
folytán maláriánál is, — mely nálunk 
a Szávavidéken úgyszólván állandóan 
uralkodik, — mint prophylaktikus 
szert rendelem.

Dr. Kun S á m u e l ,
kér. betegs. pénzt, orvos.

BROD a S.
*) E rova tban küzlöttekért nem vállal 

felelősséget a Szork.

*
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reimsi pezsgőborgyár és a 

müncheni Hofbráu
m agyarországi fölerakata.

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

raktára

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  í * C o n ) 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:

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

Sürgönyeim:

FRANCOIS BUDAFOK.

N o r S  ConcoúrS.
Vezérképviselöség :

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

Telefon :

BUDAFOK 15- SZÁM.
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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

Zkgkr A. RokopStgii) S.
Budapest, IV. kar,, Kírily-utca 3. szám.

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

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

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

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

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

minden nagyságban rendelhetők
sokszorositó-késziilékek, Hektograph- 
raktárában B u d a p e s t ,  VII . S lp - 
u tc a  11. sz  Árjegyzék bérmentve.

i ViV'jUÍ *

mmucii na

Berkovits Károly

1906. julius 1.

TÖRLEY
JÓZS. tsTsl

PEZSGÖGYÁROSOK
Pincék :

Budafok (Bpest mellett) 

Irodák :

BUDAPEST, Vili.,
Esterházy-utca 22.

7 7 a t/j? ? u z r7 / 
Tö r l e y  j ó z s . é s T I*

TELEFON

Megrendelések számára
53— 14.

Üzletvezetöség : 54— 93.

Figyeljünk a TÖRLEY- 
pezsgő va lód iságára!

Óvakodjunk az után
zatoktól ! "*

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

igyék éhgyomorra.
Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán.

„VENDÉGLŐSÖK LAPJA"
XXII-ik évfolyam.

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

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

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

ENÖEL A, cimtábla-festő
„Hungária zászlógyár” 

és díszítési vállalat

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

Á r je g y z é k  I n g y e n  éa  b é r m e n t r / e ,
Elek Lipót könyvnyomdája Budapesten.
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