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Szerkesztő változás.

fl mai nappal a Szállodai és Uendégiői Segédek 
Szakközlönjjének felelős szerkesztői állásától megválók 
és azt Szép bajos ur kartársunk kipróbált kezeibe te
szem le. nagymérvű elfoglaltságom, megváltozott viszo
nyaim lehetetlenné teszik, hogy ezt az állást, melyet 
mondhatom igaz lelkiismerettel s nagy buzgalommal 
töltöttem be — továbbra is viseljem, bem válók meg a 
laptól teljesen ; mint közkatona küzdők tovább is, ipa
runk jobbrafordulásáért, szakmánk előbbre viteléért. 
Ebben a munkámban remélem, segítő társai lesznek a 
lapnak továbbra is azok a munkatársak, kik az én 
oldalom mellett állottak és kiknek ezúttal is hálás kö
szönetét mondok, isten óvja a tisztes ipart!

VARGA ISTUrtn,
a budapesti pincér egylet elnöke,

Szaktársaim! mellettetek foglalok állást akkor, 
midőn bejelentem, hogy a mai napon e lap felelős szer
kesztői állását átvettem. Kérlek benneteket szaktársaim, 
hogy úgy mint eddig, segítsetek vállvetve abbeli mun
kámban, hogy kiküzdhessük együtt azt, amit szent célul 
tűztünk ki magunk elé.

Én a magam részéről hangzatos Ígéreteket nem 
teszek. Ti tudjátok nagyon jói, hogy én nem vagyok a 
fró: ';ok embere. Én a munkát szeretem, magamnál is, 
músi’.,! s. Evvel a munkaszerető kedvvel állok uj mun
kám elébe is. Dolgozni akarok s dolgozni fogok is. Re
mélem, munkám nem lesz meddő, mert tudom, hogy 
uzok a derék szaktársak, kik e lapot eddig támogatták, 
ezután sem maradnak e l !

Egyesült erővel pedig ki fogjuk vívni emberi jo
gainkat ki fogjuk vivni mindazt a szépet és nemest, 
mindazt a jót és szükségest, melyeket a magyar pincéri 
kar .y régen nélkülöz, s eddig oly hiába várt. Ha 
erőm jyenge lenne ehhez, kitartásom pótolja majd azt!

Szaktársi üdvözlettel 
SZÉF’ LflDOS,

felelős szerkesztő.

Hirdetés!

A budapesti pincéregylet elnöksége közhírré teszi, 
miszerint kezelése alatt levő, alább megnevezett alapít
ványi kamatok, a folyó október hó választmányi ülésen 
kiadatnak.

Felhivatnak az egylet tagjai, akik ezen alapítványok 
valamelyikét elnyerni óhajtják, hogy Írásbeli folyamod
ványaikat az egyleti helyiségbe VII!., Kerepesi-ut 9|B. 
adják be.

1. A Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcs- 
márosok Ipartársulaténak 2 alapítványa egyenként 50—50 
korona.

2. „Krammer Ernő“ 2 alapítvány kamatja 40—40 
korona.

3. „Aich János“-féle alapítvány kamatja 40 korona,
A budapesti pincéregylet elnöksége:

Szép Lajos, Varga István,
titkár. elnök.

Jegyzőkönyv,
a budapesti pincértgylet 1906. évi október hó 12-én tartott 

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

elnök, Csernák József pénztárnok, Kinzl Antal körgazda 
és Hajdú Imre könyvtárnok az elnökség részéről és 
Varga Ferencz, Beer László, Leitgeb József, Spesnyi 
Imre, Krassi Bódog, Kansky Konrád, Palkovits János, 
Hatzinger János, Kommer Béla, Németh Károly, Wirth 
Ferenc, és Kövessy István választmányi tagok. Utolsó 
ülés jegyzőkönyve felolvastatván, Pauly A. hozzászólása 
után hitelesíttetett.

Elnök bejelenti Szép Lajos titkár lemondását tisz
téről s a mai jegyzőkönyv vezetésére Beer László vál. 
tagot kéri fel.

Elnök felolvassa Szép Lajos titkár levelét, melyben 
lemondása okát akkép igazolja, hogy ő a jövőben a 
szervező bizottságban ambíciójának megfelelőbb munka
teret vél találni, mert mint az egylet titkára nem fejt
heti ki azt a munkát, melyet az öszpincérség érdeke 
megkíván.

A választmány sajnálattal veszi tudomásul Szép 
Lajos lemondását s neki eddigi buzgó működéséért 
jegyzőkönyvileg mond köszönetét.
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A választmány elnök indítványára titkárrá Bakos 
Gyula választmányi tagot egyhangú lelkesedéssel meg
választja.

Elnök bejelenti a szaklap felelős szerkesztői tiszt- 
ségrőli lemondását, melyet a választmány bosszú eszme
csere után olykép fogad el, hogy Varga István az ellen
őrzési jogot a lapra vonatkozólag tovább is fenntartja.

Elnök indítványára a választmány egyhangúlag 
nagy lelkesedéssel Szép Lajos volt titkárt választja meg 
a lap felelős szerkesztőjének.

A havi titkári jelentés a jövő választmányi ülésre 
halasztatott.

a választmány elhatározza a körhelyiségnek 1906. 
év november hó elsején leendő felmondását oly célból, 
hogy a budapesti pincér egylet 1907. május 1-től egy házba 
összpontosittassék az elhelyező kö: helyiséggel együtt.

Elnök részletes jelentést tesz a betegsegélyzés mai 
formában való tarthatatlan voltáról s kéri a választmányt 
határozzon ez ügyben. A választmány a jövő ülésre 
halasztja határozathozatalát.

■ Elnök bemutatja 52 kartárs névsorát, kik tekintette) 
a tömeges belépésre, a beiratási dij elengedését kérik.

A választmány figyelembe veszi a mai szűk anyagi 
viszonyokat s hogy az 52 jelentkező legnagyobb része 
munkánélkül van, hozzájárul kérelmükhöz s a beiratási 
dijat elengedi.

Kövessy István választmányi tag kérdést intéz az el
nökhöz, hogy a számvizsgálók teljesitik-e kötelességüket ? 
Elnök és jelenlevő Krassy Bódog vámvizsgáló felvilágo
sító szavai után a választmány elrendeli a számvizsgá
lók figyelmeztetését s erről az elnökség intézkedését 
kéri. Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.

Pincérleányok.
A kávés urak megijedtek. Nagyon megijedtek. 

Megijesztette őket az a körülmény, amely pedig magá
ban véve egy cseppet sem nevezhető ijesztőnek. Sőt 
inkább felemelő momentumnak kell tekinteni, hogy egy 
elnyomott, de tevékeny munkástársadalom végre annyi 
megpróbáltatás után öntudatra ébred és igyekszik ma
gának emberi jogokat biztosítani.

Más ember örül annak, hogy ha embertársai sor
suk jobbraforditásán fáradoznak. A kávésok nem örül
nek neki. Sőt ellenkezőleg. Bűnnek tekintik. Bűnnek 
tekintik, hogy az a szegény pincér, aki kora hajnaltól 
kora hajnalig, úgyszólván 24 óráig egyfolytában dolgo
zik, meg mer mozdulni és valami csekély kis emberi 
jog után áhítozik. Olyan bűnnek tekintik a pincérség- 
nek eme kényszerszülte, úgyszólván csak feljajdulását, 
hogy nyomban megtorlásról gondoskodnak.

Fáj nekik, hogy a kávéházi segédek megunták a 
jármot, fáj nekik, hogy összetartásukkal s szilárd akarat
erejükkel azokat az elemi jogokat megszerezték, ame
lyeket, hogy eddig nem mondhattak magukénak, szinte 
el sem hinné az ember.

A megtorlás eszközét a pincérleányokban vélik 
feltalálni a kávés urak, s már beadványt is intéztek a 
városhoz, hogy engedje meg nekik, hogy a pincérek 
helyett pincérnőket alkalmazzanak.

Egyszeriben jó szivük lett a főnök uraknak. Egy
szeriben feministákká lettek. Megreped a szivük a fő
nök uraknak a szegény keresetnélktil való leányokért, 
és mindenáron kenyeret akarnak nekik juttatni! Azt 
mondják, hogy nem szabad elzárni a nőket semmiféle 
keresetágtól; a pincérségtől sem.

Hát ennél nagyobb hipokritaságot, ennél nagyobb 
kétszínűséget még nem produkáltak! Mert nem humá
nusak a főnökök, nem feministák, nem keresethez akar
ják juttatni a nőket, hanem oda akarják őket állítani 
mumusoknak a pincérek elé, sztrájktörökül akarják a 
nőket felhasználni!

Felháborodik az ember, ökölbe szorul a keze, 
mikor mindezt tudva, figyelemmel kiséri a főnökök 
álájtatoskodását! Mert a főnökök a legjobban tudják, 
hogy a pincérleány rendszer a legegészségtelenebb for
mája a munkásosztály kinövéseinek, ők a jegjobban 
tudják, hogy a pincérleány rendszer a titkos prostitúció 
melegágya, azt is jól tudják, hogy a pincérleányok jó 
nagy része kevésbé a tisztességes munkát keresi, mint 
inkább azt, hogy valami eltakaró köpenyt, valami palás
tot kapjon arra nézve, hogy űzhesse azt a mester
séget, melyhez egyébként arcképes igazolványra van 
szükség.

Mondom, jól tudják ezt azok a főnökök, kik a 
városhoz intézett kérelmet beadták, s mégis beadták 
azt, mert hát bevallják a legvégén mégis az igaz okot 
—  máskép nem bírnak a pincérek ellen védekezni.

Úgy; — tehát itt fáj! A pincérek ellen akarnak véde
kezni a főnök urak! Azok ellen a pincérek ellen, — kik 
nekik a kenyeret keresték eddig. Azoknak a pincérek
nek szájából kívánják most kivenni a betevő falatot. 
Szép dolog az tőlük, nagyon humánus, istenes csele
kedet. Egyrészt posványba dönteni egy csomó embert, 
másrészt nyomorúságba ugyanannyit! Csak egy a vigasz
taló ebben a dologban. Az, hogy akik ezt a dolgot 
kérték, maguk sem bíznak benne komolyan, s csak 
inkább ijesztőnek állították oda. Ijesztőnek a pincérség 
jogos mozgalmával szemben. És mert hogy igy áll a 
dolog, nem is hisszük, hogy a fővárosnál helyeselnék 
ezt az akciót. Maga Bárcy István a főváros polgár- 
mestere, aki nyilatkozott már e kérdésben, sem helyesli, 
vagy legalább nem mindenben helyesli a főnökök moz
galmát. Azt mondja polgármester:

— Legelső sorban is a női kiszolgálás kérdését 
ki kell kapcsolni a pincérek sztrájkmozgalmából, mert 
ha a kávésipartestiilet csak azért kérte a női kiszolgá
lást a kávéházba, hogy vele a pincérek jogos érdekét 
kijátsza, akkor részemről ezt az eljárást fölötte elitélen- 
dönek tartom. Másrészt pedig az a nézetem, hogy a női 
foglalkozásnak is nagyobb teret kell nyitnunk, hogy a 
nők számára az önálló megélhetés módját biztosítsuk. 
Azonban éppen ezen a téren egyelőre nehéz lesz a 
dolog, mivel a budapesti fértivilág közerkölcse lazább, 
mint a nyugati államoké. Azt hiszem, e felöl a buda-
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Már pedig ez tűrhetetlen állapot. Afelett is Árgus 
szemekkel kellett volna őrködni, hogy a tisztességes 
ipar a tolakodóktól tisztán megmaradjon és igy az al
kalmazottak érdeke is megóvassék. Az ipartestületnek 
lenne kötelessége a hasonló szakmabeli összérdekeltek 
egybevonásával, a kávés ipartestülettel egyetemben tö
mörülve a Vendéglős és Kávés Ipartársulatot megala
kítani, úgy hogy a Pincér Egylet és a Kávés Segédek 
Szakegylete képezze az ipartestületi alosztályt. A nyug
díjalapból építsék fel a testületi házat és abba helyez
zék el az. összes alosztályokat, nevezetesen a nyugdíj
pénztárt a betegsegélyző intézetet, az elhelyezőt, vala
mint a körhelyiségeket is. Hogy ez szükséges, azt hi
szem, nem vonja kétségbe senki és hogy lehetséges — 
azt sem. Innen aztán lehetne az összérdeket kiterjesz
teni az egész országra. Akkor aztán érdemes lesz or
szágos gyűléseket egybehívni, ha majd azt mind elérik, 
amit eddig meg sem közelítettek. Csak tessék egy pil
lantást vetni a cipész-, szabó-, lakatos-, nyomdász
vagy bármely más testületre, hogy ezek milyen más 
alapon nyugszanak.

Hivatása volna a testületnek egy fogyasztási szö
vetkezet felállítása, az összes nyers áruk bor, hús, fő
zelék, gyümölcs, fűszer, kávé, likőr beszerzésére, bele
vonva a kisembereket is, hogy igy olcsóbban eredeti, 
jó cikkekhez juthatnánk.

Ezek lennének első sorban a fő kötelességek. Ha 
egymást kölcsönösen megértenénk, sok baj önmagától 
megszűnne. De dolgozni kell úgy fel-, mint lefelé. Tisz
teletet és szeretetet kell úgy a főnököknek, mint a se
gédeknek önzetlen munkásság által kiérdemelni, akkor 
aztán a vezető emberek szava nem lesz a pusztában 
hangtalanul elhsngzó szó.

Gondolni kell a sok ezer munkás megélhetési 
viszonyaira és gondoskodni ezeknek megbecsüléséről, 
annál inkább is, minthogy az eszközök rendelkezésére 
állnak. A nős éthordó kénytelen falun elhelyezni család
ját és ő maga pedig itt küzd a fővárosban, hogy övéit 
úgy, ahogy eltarthassa! A jelenlegi drágaság, mely úgy 
élelemben, mint lakásban és minden szükségletben meg
nyilvánul, nem tűr éveket igénybe vevő huzavonát! Mi 
is az állam népeinek kiegészítő részei vagyunk, hozzá
adjuk munkánkat, véradónkat az állam fentartásához, 
családunk van, nőnk, gyermekeink, kik a nagy társa
dalom, az állami háztartás kiépítésén, tovább működnek, 
kiknek azonban szintén ruha, lakás, tanítás és megél
hetés kell, jogosan követelhetjük tehát, hogy megélheté
sünkhöz módot adjanak.

Azt hangsúlyozzák a főnökök, hogy az elhelyezés 
összpontosításától félnek, mert mind a kávés szakosz
tálynál utasítva lesznek a segédek, hogy mit követel
jenek. Hát igen! Ez igy van ! Ezt akarjuk! Legyen már 
rend! Ezt önöknek, főnököknek nem ellenezni, de elő
segíteni kellene! Minő jogon követelik, hogy intelligens, 
művelt, pontos személyzet ingyen végezze az önök 
munkáit? Ha a vendéglősnek, szállodásnak joga van 
vendégének a kiszolgáltatott étel, italért, vagy lakásért 
az árjegyzéket bemutatni, akkor a személyzetnek is joga 
van munkájának diját megkövetelni! Micsoda erkölcs
telenség az, hogy midőn éjjel-nappal, ünnep és vasárnap 
kivétel nélkül feltétlen előzékenységet, engedelmességet 
és pontosságot követel a főnök, ezért fizet havonta lakás 
nélkül 12 forintot és ebből különféle címen a felét 
levonják, mint fent már vázoltam! Hozzájárul, hogy 
legtöbb helyen durva bánásmódot és komisz kosztot, 
sőt egyes helyen csak ebédet és vacsorát kapunk csupán.

De hegy milyet, azt jebb, nem is kérdezni. Még erreis 
majd reá térünk azonban idővel.

Mindezekből kiviláglik, hogy az, amit mi kérünk, 
semmi egyéb mint emberi jogaink egy kis részének 
elismerése, ezért ajánljuk a főnöki karnak méltóztassék 
belátni kérelmünk jogos voltát! Memorandumunk nem 
tűr sem halasztást, sem megcsonkítást, sőt kibővítést 
igényel még ! Az a hadvezér, aki nem tud csatát vezetni 
s az ipartestület mostani vezetősége nem tud, félre áll 
és átadja a zászlót, nálánál hivatottabb, ifjabb erőnek, 
hogy az vigye diadalra a zászlót.

Czottei József.

A miskolci hősök.
Hogy mennyire a szivükön viselik a mi magasz

tos főnökeink a pincérség bajait, azt mondanom sem 
kell 1 Igazán el vagyunk ragadtatva ezen a gyönyörű, 
szép eljáráson s hogy ha az éhségtől nem roskadna á 
lábunk és ha a nyomorúságtól még erőnk volna, hát 
cepel-polkát táncolnánk a tiszteletükre! Úgy rajongnánk 
körül őket, mint ahogy a parti szellő a mezők virágait 
végig érinti fuvalataival.

Térdre roskadnánk előttük, virágokat szórnánk 
útjukra, tulipános dalokat énekelnénk nekik, fehér ruhás 
leányokat küldenénk a tiszteletükre a pincérlányok gár
dájából, hogy méltán legyenek ünnepelve a hősök eme 
hősei, a proletárokból lett titánok, a porszemekből lett 
hegyóriások — a miskolci hősök. A legmagasztosabb 
zarándokok ők, kik úgyszólván a saját életük kockáz
tatásával minden évben kirándulást rendeznek Magyar- 
ország legészakibb sarkaira, hogy az éhező pincérség 
tiszteletére bankettokon tósztokat zenghessenek azoknak, 
akik ugyancsak vigyáznak a becsületes rabszolga-pin- 
cérségre, nehogy a jobblét után való törekvésükben 
ki merjék nyitni szólásra ajkukat.

Csodálkoznak a miskolci urak, hogy ha mi, pin
cérek, szervezkedünk s iparkodunk nyomorúságos hely
zetén javítani akarunk és emberhez méltó életet ki- 
küzdeni. Akkor, amikor ők minden áron, a legradiká
lisabb eszközökkel iparkodnak bennünket — tudatosan 
használom ezt az erős szót — elnyomni.

Erre elég példával szolgáltak már máskor is, most 
azonban ismételten szaporodott egygyel azoknak, a 
derék cselekedeteknek a száma, amelyekkel ők je
les atyai jóságukat jellemezni szokták. Jellemző a 
dologban, hogy azok között a derék jóakarók kö
zött volt olyan is, aki még nem is igen régen vezér
szerepet töltött be egy tönkrevezérelt pincéregyletben. 
Csodálkozunk az ilyen hősök eljárásán s méltán tűnő
dünk azon, hogy mennyire szerepelhettek bizo
nyos urak a múltban is, hogy a pincérséget a tönk 
szélére vezérelték. Most pedig ismét ott udvariaskodnak 
azok körül, akik minden egyebek, csak nem a pincérség 
jóakarói és hogy elég loyalisak legyenek, hát elveszik 
alkalmazottaiktól a megélhetés lehetőségét.

Egyelőre végeztünk a főnök urakkal. A nép vezé
rekből lett miskolci hősöket azonban figyelmeztetjük, 
hogy számoljanak a következményekkel is cselekedeteik 
nyomán ! Jusson eszükbe, hogy a túlfeszített húr elpattan 
s azt sebzi meg, ki a húrt túlfeszítette! A pincérség 
türelme ez a túlfeszített húr, mely szintén elpattanással 
fenyeget 1 Vigyázzanak a főnök urak! Ne feszítsék tovább 
a húrt! El fog pattanni, higyjék meg, hogy el fog pat
tanni — s ami azután következik — az nem lehet sem 
kívánatos a főnök urakra nézve, sem kellemes!

Ifj. Kálmán István.
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pesti hölgyközönség is mondhatna jogos véleményt. 
Nézzük csak Angolországot, a hol a nő még a késői, 
éjjeli órákban is bántalmatlanul járhatja az utcát, a 
nélkül, hogy tolakodó férfiak molesztálnák. Nálunk 
bizony még a déli órákban is alkalmatlankodnak a fér
fiak a nőknek. Azért úgy vélekedem, hogy a női kiszol
gálást fokozatosan kellene minálunk bevezetni, tegyük 
föl egyes nappali kávéházakban. Az éjjé’i kávéházakban 
egyelőre, mig a férfiközönség a női kiszolgálást meg nem 
szokta és viselkedésükben velük szemben meg nem 
találta azt a bizonyos fokot, mely a közerkölcs szem
pontjából nézve elkerülhetetlen, addig ott a női kiszol
gálást a leghatározottabban ellenzem. Nézzük csak, 
milyen szépen helyt állanak a nők egyes tejcsarnokok, 
cukrász boltak kiszolgálásában. Ilyen alapon gondolom 
én is a női kiszolgálást a kávéházakban meghonosítani. 
Lassan, lassan, fokozatosan rá kell a férfiközönséget 
arra vezetni, hogy a kiszolgáló pincérnőben ne csak a 
nőt, a laza erkölcsi nőt, hanem a kenyerét megkereső 
egyént lássa. De hát, a mint mondtam, erre rá keli 
szoktatni a mi budapesti férfiközönségünket. A kávés- 
ipartesttilet és a pincérek kérvénye ezideig még nincs 
elintézve. Remélhetőleg kávés és pincér között ismét 
helyre áll a régi béke és azután, a mint említettem, 
fokozatosan befogjuk vezetni a női kiszolgálást is a 
kávéházakban, hogy szapoiitsuk ezzel is a nők számára 
a megélhetés módjait.

Örvendünk, hogy a polgármester elítélendőnek 
tartja a női kiszolgálás kérdését, ha az a pincérek 
sztrájkmozgalmából eredt. Mert hát tényleg abból eredt, 
mint azt már fentebb vázoltuk. De abban sincs igaza a 
polgármesternek, hogy idővel beválhatik a pincérnő 
rendszer. Sohasem fog beválni! Jobb család oda nem 
adja leányát pincérnőnek, mert tudja, minek van kitéve 
ezen a pályán. És hát, valljuk be, a mi közönségünk 
már jóformán tudja, hogy a pincérnői állás rendszerint 
léha erkölcsű nők búvóhelye, aszerint is bánik hát 
velük.

Minket szállodai és vendéglői segédeket a kérdés 
egyébiránt közvetlenül nem érint.

Valamikor ugyan egy, a vendéglős ipartársulat és 
a budapesti pincér-egylet közös tanácskozásán, az 
ipartársulat mindenható titkára Poppel Miklós is azt 
kiáltotta a jelenvolt pincéreknek, hogy a szabadnap 
kérésétől őket elriasza: Vigyázzanak, hogy a pincérnö 
rendszert meg ne honosítsuk ! Bár hivatatlan prókátor 
szájából ered ez a szó, de mégis azt hiszük, hogy a 
vendéglős ipartársulat is gondolt már ily merészet.

Ma már csak mosolyog ezen a magyar pincéri 
kar. Ez a fenyegetés minket nem félemiit meg. Ma már 
a sok keserűség egy kis összetartásra, egy kis egyet
értésre buzdította a pincéreket. Ma már állnak minden 
fenyegetés elébe. Nem félnek a főnököktől sem, a 
pincérnőktől sem. Ha szükség lesz rája, meg fogják

mutatni, hogy nehezen kivívott jogaikat nem engedik 
elkobozni, s nem engedik azt sem, hogy a tisztességes 
pincéri kart, tisztességtelen elemekkel megfertőzzék!

Memorandumunkról.
Ismét elmúlt tehát egy kongresszus, melytől eléggé 

megokolt memorandumukból kifolyólag a jobb jövőt 
vártuk, bizva, reménnyel eltelve. És ime mi történt? 
Gundel János elnök, előterjesztett és elfogadásra aján
lott, (azonban ő is csak nagyon óvatosan) egy olyan 
javaslatot, mely se hideg, se meleg, valóságos limonádé. 
A helyközvetitésre pedig úgy nyilatkozott: hogy az a 
kérdés egy nagy tengeri kígyó, megoldása évek óta húzó
dik és, ki tudja mikor leszünk véle készen ! Ezen egy 
kijelentés mindennél jobban megmagyaráz mindent. 
Magyarul ez azt teszi, hogy ha már vártunk egy néhány 
évig, várjunk még néhány évig!

Gyönyörű szép kis biztatás az, pedig hát iparosok 
volnánk, ha főnökeink is maguk annak tekintenák, 
főkép pedig a főnök és segéd közti viszonyt ápolnék. 
De hát nem teszik. Ha kezdettek is valamit, de bevégezni 
nem akarják és igy csak többet árt az intézmény, mint 
használ. Értem a szakiskolát. Mondjuk, hogy egy fiú 
négy évig szerződik, jó eredménnyel végez és lesz ét
hordó. Kap a főnökétől lakás nélkül havonta 24 korona 
fizetést, ebből kell fizetni ablaktisztítót, sokszorosító 
lapot, betegsegélyzőt, törést, stb. úgy hogy kézhez kap 
10—12 koronát havonta. Ha fiatal ember, úgy ahogy 
talán megvan. De van nős, családos éthordó is, hogy 
boldogul az ? Ez az iskola nagyon jó arra, hogy prole
tárokat neveljen, vagy hogy a magyar ifjúságot külföldre 
utalja, mert itt megélni nem tud, csak a főnök urak 
jutnak ingyen munkaerőhöz a szerződés által, de alkal
mazottaik jövőjével nem törődnek. S ha mi méltányos 
emberi megélhetést, illő bánásmódot és fizetést meré
szelünk kérni, anarchiával és szocializmussal vádolnak 
bennünket.

Azonban azok a személyek, akik hivatva volnának 
helyzetünkön javítani, nem törődnek az idő folyamán 
beállt általános követelményekkel, alkalmazottaik boldo
gulásával, avagy csak a legelemibb megélhetésük fel
tételeivel, noha már a szükségtől és a kényszertől sar
kalva nagyon is hangosan kopogtat az az ajtón és bebo- 
csájtást követel.

Nem akarom az egyesek, nem az össz-egész ér
demeit, babérait megtépázni, megnyirbálni, élvezzék a 
fenn levő nap mosolygó sugarait, sütkérezzenek benne, 
mert hiszen az utókor, a történelem, majd oda állítja 
őket méltó helyükre.

Tartsunk kissé szemlét. Mit is tett az ipartársulat, 
illetőleg ennek vezetői, alkalmazottai és utódaik érde
kében ? Csak a közelmúltban is, midőn a vendéglősök
nek nemzetközi összejövetelük volt, az alkalmazottakról, 
nevezetesen az éthordók és szobapincérekről, egy szó
val sem emlékeztek meg. Bölcsen hallgattak a főnök és 
segédei közt fennálló rossz viszonyról, valamint arról 
is, hogy az alkalmazott jóformán díjtalanul dolgozik. 
Ami autonóm joga volt az alkalmazottnak, amely némi
leg biztosította egyes családok jövőjét, minden meg
szorítás és minden ellenszolgáltatás mellőzésével, ki lett 
szolgáltatva az államnak aránylag semmiért. Értem a 
regále-megváltást. Most már borura-derüre lehet bármi
féle náció, bárhonnan is vándorolt hozzánk, vendéglős 
és bárhol is.
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Elhelyezettek névsora.

Horváth Gyula Mayer étterem, Szász Miklós Eh- 
inan étt., Wilheim Ármin Steiner étt., Kupferman Her
mán Füzesabony, Totse Bertalan Pannónia szálló, bor
ijuk, Bagyala Sándor és Szander Ágoston Kass étt., ta- 
noncok, Pelzman Andor Metropole szálló, Henczel Lajos 
Lipótvárosi kaszinó, Váczi Antal Szemrey, borfiuk, Val
ter Lajos szobaíiu Angol kir.-né szálló, Háry Ernő 
Erzsébet kir.-né szálló, Asboth Lajos Jahn étt., Burger 
Fiilöp Vadászkiirt szálló, Lakatos István Szűcs és Balika, 
Fuchs Ferenc Pannónia szálló, Granek János Mayer 
étt., Grosz Antal Vadászkürt szálló, Klein Lipót Fischer 
étt., Pálfy Endre Schuller étt., Kozdi János Saskör, bor
fiuk, Frgal János szobafiu Angol kir.-né szálló, Rasen- 
berg Samu éth. Fiizes-Abony, Hutler Károly főpincér 
Vác, Káptalan sörcs., Egri Sándor Kőbánya, Mösmer 
szálló, Ódor Zsigmond Élunan étt., Hold Károly Mária 
Remete, Vaszkó Antal Gárdonyi, Hujber István Eszter
gom, Korona szálló, Mátyás Egmond Stubnya fürdő, 
Görcz Nándor Európa szálló Szatmár, Kálmán István 
József főherceg, éthordók, Bulányi Károly fizetőp. Paks, 
Schreiner Márton Fiizes-Abony, Szenicsek Ferenc Nem
zetközi hálókocsi társ., Szabó András Margit-sziget, Huj
ber István Braun étt., Klafski István Nemzetközi mulató, 
Németh Antal Nyitra vasúti vend., éthordók, Szarka Jó
zsef szobapincér József főherceg, Rutkay Emil Stubnya- 
fiirdő, Farkas István Vasúti étt. Szabadka, éthordók, 
Papp Sándor szobap. Vadászként szálló, Zeis Lipót 
' ukácsfiirdö, Árokszállásy Ferenc Hungária szálloda, 
Gergő László, Somogyi Károly, Petii József, Márkus 
Imre Sztits és Balika, Klinghammer J. Pannónia szálló, 
Poszvég Dezső József főherceg szálló, Lipták János 
Vadászkürt szálló, Láng János Schuller étt., Boor Sán
dor Schuller étt., Pécs Lajos Neiger étt., Novák Ferenc 
Tüzérlaktanya, Székely János Temesvár Koronaherceg 
szálló, éthordók.

Felvételre jelentkeztek:
Boló Árpád, Kiimmer Ferenc, Rácz Ferenc, Treiber 

János, Sípos Jenő, Cséri Sámuel, Komlósi Lajos, Stern 
Samu, Oxenhoffer Károly, Kovács Gyula, Kreich Vilmos, 
Erdősi Kálmán, Vranyák Ferenc, Gaál Kálmán, Varga 
Ferenc, Köbli Antal, Soltész Márton, Zaicsek Ottó, Se
bestyén József, Korches Alajos, Mátyás Gábor, Weisz 
József, Diebold Mihály, Uh 1 i György, Veicsek József, 
Szarka József, Pálfi Endre, Ultiig Henrik, Baumann

Illés, Pető János, Csevenyovszki István, Andort József’ 
Tétri József, Deltsek Derenc, Sziics Lajos, Balkovits 
István, Császár Imre, Zsiska Jenő, Pulvermann József, 
Szőczi Sándor, Kantz István, Grátzl József, Bensits Pál, 
Aichránd József, Zibor Sándor, Paulkovits István, Griin- 
stcin Lajos, Ulágcr János, Mike Pál, Lenhárt József, 
Wéber János

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Vendéglő megnyitás. Katona Géza a Klotild kávéház 

tulajdonosa, e hó 27-én nyitja meg a tiszti casinőban 
lévő éttermeit, Sok szerencsét az uj vendéglősnek és 
alkalmazottainak!

Kun Szabd és Gerdenits
<x>>
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Első magyar önműködő ze
nélős szerkezet készítők a 
vendéglős urak b. figyelmébe 
ajánlják műhelyeikben szakszerű 
vezetésük alatt készült

Szives látogatást kérnek
Kun Szabó s G erdenits

első magyar zenélőszerkezet készítők

„V igadó '4 (Orchestrion)
önműködő zenélő müveiket,

amelyek zongora, mandolin, 
harangjátékkal, kis és nagy dob
bal, cintányér és triangellal van
nak felszerelve.

A „VIGADÓ'* zenélőmii teljes 
zenekart helyettesit s feleslegessé 
teszi a drága zenekarok alkalmaz
tatását. (Kockázat kizárva.)

A „VIGADÓ" zenélömü rövid időn belül önmagát 
fizeti ki, mert súly felhúzással és pénzbedobókészülék
kel van ellátva.

u.
0'p*
93'
93't

M
93
s
8
W

Budapest, VII., Dembinszky-utca 6. szám.
Á r j e g y z é k e t  d í j m e n t e s e n  k ü l d ü n k .

Orvosilag ajáplva. 2SX
hol a világon, amely a beteg lábat stb. egészsé

gessé teszi, mint

Ritkó Győzőnél Vili., Kerepesi-ut 29. sz.

N y i l t - t é r * )
Nyilatkozat.

A Szt. Lukácsfürdöi Kristályforrás 
ásványvize ideálja a tiszta ásvány
vizeknek.

Dr. Hanka Vilmos,
a vegyészet ta t ára, 

a Magy. Tud. Akadémia tagja.

*) £ rovatban közlőitekért nem vállal 
felelősséget h Szork.
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BUDAPEST TELEFON. BÉCS TELEFON.

ZORN MÓR
butofszallilasi- és berakláiozási vállalala 

BUDAPEST,
VIII., József-körut 18. szám.

Elvállal mindennemű 
költözködéseket, bú
torszállításokat úgy 

helyben, mint vidékre, 
vasúttal vagy hajón, 
csász. és kir. szaba

dalmazott bútor- 
kocsikkal.

Beraltfározás száraz és tiszta ratyárafsbap. 

Csomag- és podgyász - szállítások elvállaltalak.

I
Minden 
kárért 
teljes 
felelős
séget vál
lalok.

Egyesek és teljes fogsorok, teljesen szájpadlás és 
inylemez nélkül is. Arany koronák, arany- és kau- 

csuk-hidak, melyeket nem kell és nem is lehet a 
szájból kivenni; eltörhetetlen, a gyökerek eltávo
lítása fölösleges, rágásra azonnal használhatók, 
10 évi jótállással 24 óra alatt készíttetnek. Vidékiek 
megvárhatják. Saját találmányi! szájpadlásnéikiili 
műfogak kizárólag csakis műtermemben készít

tetnek mérsékelt árak mellett.

BARNA I. fogmúterme
BüdapeSt V II, KerepeSi-<it 18, sz

Egyesületi tagok 20 százalék engedményben részesülnek.

Olcsó törlesztéses

Pénzkölcsönt
földbirtokra

Házakra
T e l k e k r e

É p í t k e z é s r e
I. II. III. bekebelezésre.

Személyhitelt mindenkinek kezessel és annélkiil.
— T i s z t v i s e l ő  k f i l c s ö n f i k o t  E

5 25 évi visszafizetésre, valamint

há z a k ,  t e l k e k  a d á s  v é t e l é t
közvetítünk.

Budapesti Hitelforgalmi Intézet
Budapesten. VII.. Rottenbiller utca 1. szám.

Fiók-iroda :

K I S P E S T E N ,  Hunyady-utca 19. szám.
Értesítés válaszbélyeg ellenében. s

A legnagyobb kincs a jo egészség,

melynek főkelléke a tiszta levegő!

Hogy szobánkban állandóan

tiszta, üde levegő legyen,
rendeljük meg

w tr Beck Károly szab. ablak
a i  szellőztetö-készülékét. =

E találmány kitünően bevált. Egyszerű szerkezetű 
és minden ablakra alkalmazható. A legcélszerűbb és 
legliigiénikusabb szellöztetőkésziilék.

Levélbeni megkeresésre tovább felvilágosítással 
szolgál:
R a n l /  V ó r n l u  szab. ablakszellöztetö-
Dt3l»K IV d l ü l j  készülék készítő =

Budapest. Vili., József-utcza 14.

A szellöztetőkésziilék kiválóságáról tanúságot tehet 
számtalan s előkelő intézet, hivatal stb. Így a ni. kir. 
keresk. minisztérium, a pozsonyi áll. női tanitóképezde, 
a Pesti Napló szerkesztősége és kiadóhivatala, továbbá 
számos állami intézet, iskolák, kórházak, a hová az 

ablakszeliöztetö bevezettetett és kitűnőnek 
találtatott.
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A világhírű francia ^

DELBECK & Comp +t
+
A

\ 
\ 
\Brázay K álm ánnál s

Muzeum-körut 23. S

reimsi pezsgöborgyár és a 

müncheni Hofhráu
m a g y a r o r s z á g i fő lc r a k a ta .

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

raktára

/ V "

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  C o n ^ p .
császári és kir. udvari szállítók. ~  Fülöp Szász Coburg Gothai Herceg Ö Fensége szállítói.

BUDAFOK.

" I

12 e l s ő r e n d ű  k i tü n t e t é s .
Főraktár:

B 0 R H E 6 Y I  F E R E N C Z
Budapest, V. kér., Gizella-tér I. szám.

Sürgönyeim:

FRAN CO IS  BUDAFOK.
IS

H o r S  C o o c o ú r S .

Vezérképviselöség :

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

Telefon :

BUDAFOK 15. SZÁM.
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P i a d a l
jr , J.r, jte.
w  *ií* *í<*sec

(francia módszer szerint)

Cberljardf = 
Apfaí

pezsgőgyárából,

B üdafob-
T?l?foi): BUDAFOK30

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

Ziegkr A. és RokoQSt'ii? s.

T Ö R L E Y  J Ó Z S . é s T 8.*

TÖRLEY
JÓZS. ísT!1

PEZSGÖGYÁROSOK
Pincék:

Budafok (Bpest mellett)

1906. október 15

Irodák :

BUDAPEST, Vili.,
Estcrházy-utca

TELEFON

Megrendelések számára 
53-14.

Üzletvezetöség : 54— 93.

Figyeljünk a TÖRLEY- 
pezsgö va lód iságára !

Óvakodjunk az után
zatoktól !

forrás"
Budapest, IV. kér., Károly-utca 3. szám.

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

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

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

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

múlva ismét használható. 
Hektograph-tekercsek és kin_10stiatatlan ruhajelző-festékek 

minden nagyságban rendelhetők 
1/' sokszorositó-készülékek, Hektograph-Berkovits Karoly

szénsavval telitJtt ásványvize hasznos ital étvagyzavaroknál és 
emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali 
és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 

igyék éhgyomorra.
Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a
__________ Szt. Lukácsfürdö Kutvállalat Budán.

I „Rasol" Kés nélkül borotválII!
Egészséges! Kellemes! Olcsó!
I kg r. e le g e id é  3 D s z i r i  b iro W ilk o c á s -a . Á n  h e ly b in  K. 2 . 0  V id é k re  

3 ko r. e iö e g is  b a tü ld h é v a l b é rm in t/a ,  u tá n /é tte l »0 f i l lé r r e l  d rágább .
Egyedüli készítő és szétküldö

n i f l A i  ^  v e g y i p a r i  v á l l a l a t
j j K í l l J V / l i  Budapast, VI., V á c i - k ö r ú t  55. sz.

Kapható Budapesten:
T ö rök  Józse f gyógyszerész K lrá ly -u to a  12.

Neruda Nándor d ro g a ria  K is s u th  L a jo s -u to a  7.
K a r ts m a ro ff  A „  K e ré p e s l-u t 3 9 .
Fodor M árton ,, K lrá ly -u to a  31— 33.
Áos M ihály „  L lp ó t-k ö ru t 27.
M o lná r ós Móser ,, Ko onaheroeg  u . II.
D et8ényl F rigyes ,, M a ro k k ó l-u to a  I.
Detsényl K aro ly  ,, F d rdö -u  lu .
S te rn  Z9Ígmond „  V á o l-k ö ru t 42.

és minden d ro g é riá b an .

ENdEL A. cimtábla-festő
„H ungária z á s z l ó g y á r ” 

é s  d isz ité s i  vá lla lat

B U D A P E S T ,  IV., Gróf Károlyi-utca 28. szám.
Telefon  8 3 —01.

Á r j e g y z é k  i n g y e n  é s  b é r m e n t v e ,

Elek Lipót könyvnyomdája Budapesten.


	18

