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Revue rendszer.

A főpincérekhez szólok akkor, midőn e cimet 
választom cikkem élére, mert ők vannak az általam 
javasolt rendszer által érdekelve. Bizonyos averzióval 
vannak ellene a főpincérek, holott az ő keresetük szem
pontjából nagyon téves felfogás az, hogy a revue rend
szer által a szervezkedő pincérség a főpincérek ellen 
tör. Nincs a főpincéreknek semmi okuk sem, hogy attól 
féljenek, hogy a mi szervezkedésünk a ő kárukra leend ! 
Eltekintve attól, hogy ily nagy szabású dolog 2—3 nap 
alatt úgy sem létesül, jól tudjuk, hogy ma még legalább 
egymásra vagyunk utalva és még sok-sok évtized elfog 
múlani, még ez körösztiil vihető lesz. Nagyon jól tudom, 
hogy nektek ép úgy van sziikségtek mi reánk, mint 
nekünk ti reátok.

I-ször, mert köztetek vannak sokan, kik kerestek 
naponként 8 — 10 koronát, de mikor pénztári vizsgálatot 
tartotok, nem marad több, mint 2—3 koronátok, mert 
annyira meg vagytok terhelve, hogy nem is maradhat 
több ; no hát annyit még egy ügyes éthordó is megkeres 
és mellette megelégedett.

Il-odszor pedig kézzel fogható dolog, hogy az a lel
tárban, melyért felelősek vagytok, tudtotok nélkül annyi 
elkallódik, hogy mikor leltári vizsgálatot tartotok, 
egészen meghökkentek, hogy ennyi hiányzik.

Arról még nem is akarok szőlani, illetve olyan 
főpincérről, aki még a vendégszobái és konyhai leltárról 
is felelős. Van neki 60—70 korona fizetése és kenyere. 
Ezzel szemben kell neki egy fizetőt tartani 100—120 
korona legkisebb összegért, az egész személyzetet ki
tartani kenyérrel. Hát mondjátok meg, hol a ti munkátok 
gyümölcse, hol van, ovadéktoknak a kamata, melynek 
legalább 3 '„ kellene kamatozni, mert ezt azért adjátok 
oda, hogy kamatozzon és nem forgalmi tőke gyanánt sze
repeljen. De tovább megyek, mert van nálatok még más 
baj is. Vannak köztetek olyanok is, kik a banktól veszik 
fel a pénzt, hogy a főpincéri titulust viselhessék, de a 
banknak sem fizettek rendesen. Az ilyenek aztán hama*
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gukban szólnak, gondolják, hogy mégis csak jobb 
éthordónak lenni, no dehát mint a német mondja 
a „Titel ohne Mittel“ is ér valamit.

Most pedig azt kérdezem, nem jobb, ha velünk 
szervezkedtek és tartatok, kik hivatva vagyunk arra, 
hogy úgy a ti gazdagsági helyzeteket, mint a mienket 
egyöntetűen előbbre vigyük karöltve. Azért ne is fél
jetek, hogy mi benneteket elnyomni akarunk. Azt nem ! 
Maradjatok ti csak főpincéreknek, nem kívánjuk mi a 
tiéteket, úgy is súlyos teher nyomja vállainkat, hát ha 
még a táskát is felkötnénk, akkor pláne görnyednénk a 
súlyos teher alatt.

Hanem azt igen is megkívánjuk tőletek, hogy 
velünk tartsatok a küzdelemben, mert egyesülésben rej
lik az erő és egy mindnyájukért és mindnyájan egyért.

Sőt joggal mondhatom, hogy addig még olybá 
nem leszünk, mint milyeneknek kívánunk lenni és el 
nem érjük, amely cél felé mi törekszünk, addig nem 
fogunk igen vele foglalkozni,'dacára, hogy programmunk- 
ban bent van a revue rendszer.

Hanem igen is fogunk foglalkozni a saját gazda
sági helyzetünkkel, melyért ha kell mindent megfogunk 
tenni, hogy a pincérmunkás odajusson, ahol az őt 
megillető helye van. Nézzetek szét, nem mondom, hány 
kenyér nélküli családapa van, aki szeretne dolgozni és 
nagyon, de nagyon szívesen dolgozna, de nem kap 
munkát, mert az ügynök nem ad neki helyet, pedig csak 
azt keresi, hol meghúzhatná magát és annyit keres
hetne, hogy némileg segítsen családján.

Ez a mi szent célunk elérni, hogy minden pincér- 
munkástársunknak a megélhetési módja biztosítva

TAt^CA.
Egy öreg pincér töredék naplójából.

Közli ifj. Kálmán István.
. . . Diilövégre vágtatott velem a személyvonat a 

délvidék felé. Útirányom a kéklő Balaton tája volt, a 
melynek hullám verdeste partjainak közelében láttam 
meg a napvilágot.

Elgondolkozva ültem egy harmadosztályú fülkében 
és gondolataimat csak a kerekek egyhangú zakatolása 
zavarta meg, az ő ütemszerii hangjaival. Gondolataim 
messze kalandoztak, az elmúlt idők jó és rósz viszon
tagságait tárták elibém.

Gyermek éveim, ti boldog idők! Könnyezve juttok 
eszembe, mikor még mint zsenge gyermek-ember éltem 
ezen a vidéken, minden fát, cserjét és bokrot ismerve ; 
édes szülém még élt és azokat a folytonossági hiányo
kat, melyeket nadrágom kapott madárszedés közben, 
édes szüleim a nádpálcával igazították helyre.

Más idők, más emberek ! A természet is mostoha 
már hozzám, a fák sem olyan vigan bólintgatják felém 
levelektől dúsan megrakott ágaikat, mintha mind azt 
susogná egymásnak: te háládatlan ! Szinte érzem szi
vemben amint ezt egymásnak sugdossák.

Összehasonlítást próbáltam tenni a múlt és jelen 
közt, hogy bírálat alá vegyem mindazokat a fejlemé
nyeket, amelyek e hosszú idő folytán bennem meg
növekedtek és egyszersmind azokat is, melyek a 
sok váltakozás és kaland folytán megcsökkentek,
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legyen és ezt a célt tűzöm ki magamnak akkor is, mikor 
e lap élére állok és az lesz a legnagyobb jutalmam és 
örömöm valaha, ha pincér munkástársaimat boldognak 
és megelégedetteknek fogom látni.

Ezért tartsunk együtt munkástársaim és akkor 
elmondhatjuk: fel a győzelemre. Szép Lajos.

Egységes cél felé!
Fenséges megnyilvánulása volt e hó 15-én és 

17-én a Baranya-féle vendéglőben tartott nyilvános 
egyetemes gyűlésen a kávéssegédek, éttermi-pincérek, 
és kávéfőzők szolidaritásának megnyilatkozása.

Az a lángoló lelkesedés, az a szilárd egyöntetű 
határozathozatal, nemcsak a kávés-ipartársulat, a pin
cérleány rendszer kérelmező beadványának szólt, hanem 
szólott azoknak a hivatalos faktoroknak is, akik a ma
gántulajdon sérthetetlen szentsége mellett a család, a 
haza, a vallás e háromságának szűziességét hirdetve, 
segédkezet nyújtanak a budapesti kávésoknak abban, 
hogy a humanizmus mezébe bujtatott, a kávéházak 
oszlopos csarnokainak kárpit ajtói mögött megcsinálják 
a titkos prostitúciót s igy beleköpni engednek az ősi 
erénytől duzzadó polgári becsület családi szentélyébe.

Igen, ez az egyetemes megnyilatkozása a pincér- 
ségnek és kávéfőzőknek szólott azokpak is, akik eddig 
úgy vélekedtek, hogy az a 35—40 ezer emberből álló 
pincérosztály egy néhány politikai kalóznak lépcső
fokul fog szolgálni arra, hogy magas pozícióba 
jutva, annál könnyebben elrúgják maguktól, hogy azu
tán kedvében járhassanak néhány prostitúciót terjesztő 
bodega és kárpit-ajtót rejtő tulajdonosnak.

Óh! Ha ott lettek volna ezek a „jó“ urak a fent- 
jelzett gyűlésen, meggyőződhettek volna, hogy a pincér 
és kávéfőző-osztály már nem az a szolgalelkü had, ami 
eddig volt.

illetve kihaltak szivemből. Mint zsenge kis legényke 
búcsút vettem a kedves szülei háztól és vidéktől, melyek 
nekem a legboldogabb napjaimat aranyozták be.

Reménytől duzzadt kebellel, szememben a lelkese
dés tüze égett, agyam szomjuhozta a tudományt, vérem 
forrt, karjaim munka után vágytak, összes érzelmeim a 
tevékenységben lelték gyönyörüket.

Az élet gyorsaságával elröpült fejem felett az idő, 
mikor vágyaim kielégítésére került a sor, s mikor a nehéz 
munka első és legnagyobb tűz próbáját kiállottam. 
Nehéz küzdelmek, viszontagságok és kellemetlen
ségek, unos-untalan ‘ kisértek pályámon, de annál 
nagyobb és édesebb volt örömem, mikor szabad 
szárnyra lettem bocsájtva, hogy a külső életet, melyet 
eddig nem ismertem, most megismerhetem, szabad 
időmet a szellemi munkának szenteltem és éreztem e 
munkámnak a jóttevö hatását, mely kéjes gyönyörökkel 
telte el egész valómat; anyagilag is szép összeget gyűj
töttem össze takarékosságom által. Ezen időben sorsom 
útja hazavezetett szülőm hajlékába, a hol is régi 
ismerőseim s családomnak tisztelői példaképül állí
tottak maguk elé. De még akkor sem voltam ment 
sok irigyeimtől; szavaik mint a ttiszurások fájtak, de 
leküzdtem azon fájdalmakat és ellenséges irigyeim csak 
buzditóul szolgáltak nekem a további célom elérésére! 
Ám ember tervez, Isten végez! Áldozatává leltem én is 
azon maradi rossz társadalomnak, mely a modern esz
méket kivívni és az egyenes utat megmutatni nem akarja 
a pincéreknek, melyeken nekik haladniok kell. Kiugrasz-
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Öli nem! Ma már osztálytudatosan szervezkedő, 
óriási test, amely a magyarországi osztályharc alapján 
álló munkáspártnak, egy teidntélyes részét fogja képezni- 
Szólt ez az egyetemes gyűlés a munkáltatóknak is, hogy 
ne ingereljék az ébredező oroszlánt! Hagyják, hogy meg
fussa az ő útját hajtó vadászok nélkül, mert az úgy 
sokkal jobb, mintha ugrásra kényszerűvé, nem csak a 
hajtóban, de a vadászban is kárt tehet.

De szólt végül ezen az egyetemes gyűlésen való 
szolidaritás megnyilvánulása magunknak, szólt leginkább 
a szétszórtan való szervezkedésünk ellen. Ez a hatalmas 
gyűlés Útmutató volt nekünk az egységesítéshez. Útmu
tatás, hogy mielőbb centralizálva legyünk egy országos 
szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szövetségé
gében. Szűknek bizonyultak már az önálló szakszerve
zetek számunkra. Intenzív, maradandó, céltudatos mun
kát a jövőben csak úgy végezhetünk, ha az egész ország 
szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottait egy tömör 
testté olvasszuk, hogy egységes harccal vívhassuk meg 
gazdasági és politikai felszabadításunkat.

Nem-e megbocsáthatatlan bűn volna részünkről, 
ha csak a fővárosban sínylődő testvéreinkkel törőd
nénk és az országban szétszórva élő 25—30 ezer ember
ből álló testvéreinket martalékul hagynánk továbbra is a 
szálloda és kávéház urainak?

Nem ! A mai társadalomban élő kiváltságos osztály 
és a munkáltatóknak ismert hajlama megköveteli tőlünk, 
hogy csakis országos szervezkedéssel érhetjük el mind
azt, ami bennünket, mint a társadalmat fentartó embe
reket joggal megillet.

Azért készüljünk már most arra a nagy munkára, 
amelyet egy szövetség létrehozása megkíván.

Az a lángoló lelkesedés hangja ébressze fel az 
országban szunnyadozó pincérséget, ez a lelkesedés 
lobbantsa lángra az ország pincérei és kávéfőzők szivé
ben lappangó szikrát, hogy belőle kigyulladjon az orszá
gos szövetség megvalósítása. Schönherr 7.

tották életem szekerét a rendes kerékvágásból és meg
unva mindent, félre téve a szent célt, halogatva egy 
jobb időre,1' folyton kalandok után hajhászva egy 
oly füstös, romlott egészségtelen helyen kaptam állást, 
hol anyagilag a tőnk szélén álltam, elveszítve vele erőm, 
egészségem és időm i s !

Azóta már évtizedek szálltak fejem felett el és 
most későn öregségemre ugyanazon ’az utón haladva, 
megyek vissza szüleim sírjához, szülő falumba a hol 
is egy kisebb korcsmában foglalok el egy állást, amely 
öreg napjaimra még biztos megélhetési módot nyújt s 
nem kell szegény nőmnek, gyermekeimnek éhezniük, 
úgy mint a főváros forgatagában es itt legalább 
gyermekim sem fogják érezni apjuk fájdalmait.

Így érkeztem meg szülőim falujába ismét oda, honnan 
évtizedekkel ezelőtt reménységtől duzzadó kebellel ki
indultam arra a helyre, mely nekem most kálvária 
utjává változott.

Midőn ezen sorokat olvastam, könnyek tolultak 
szemeimbe ; éreztem és eszembe jutott a mi szerve
zetlen társadalmi helyzetünk, hogy igenis itt, az ideje, 
hogy tennünk kell valamit és minden megmozgatható 
erőnkkel oda kell hatnunk, hogy pincérkartársaim hely
zetén javítva legyen.

Mert aki fiatal korában nem veti meg az ágyát, 
az vénségére nem alhatik nyugodtan.

Szabad-e a vendéglősnek kávét árusítani?
Ezt a kérdést azt hinné az ember, fel sem kell 

vetni, mert régi bevett gyakorlat szerint a vendéglők
ben kávét is szoktak kiszolgáltatni. A dolog azonban 
döntés tárgyát képezte, mert egy vendéglőst feljelentettek, 
hogy a heti piacon kávét árusít reggelire. Az első bíró
ság el is ítélte a vendéglőst, de a kereskedelmi minisz
ter 1906. évi 11.870. számú határozatával a korcsmárosl 
felmentette. Az Ítélet érdekes indokolása igy hangzik: 
Felmentendő volt a vádlott a terhére rótt kihágás vádja 
és következményeinek terhe alól, mert a vádlott, ki a 
tárgyalási iratok szerint kiderített abban az eljárásban, 
hogy azon téren— hol üzlete van — a piaci árusoknak 
rendeletére reggeli kávét szolgáltat, illetve küld ki, a 
kávéházi vagy a kávémérési jogosulatlan gyakorlásának 
ismérvei meg nem állapíthatók. A vendéglői és kávé
házi iparok üzletköre között ugyanis a kiszolgáltatott 
étel- és italneniüek tekintetében a fennálló jogszabályok 
alapján szoros határvonalat vonni nem lehet. Ez iparok 
üzletköre sem az ipartörvényben, sem az ezen iparok 
gyakorlása tárgyában az ipartörvény alapján a székes- 
főváros törvényhatósága által alkotott szabályrendeletben 
szorosan megállapítva nincsen, különösen nem található 
törvényes tilalom arra nézve, hogy a vendéglősök kávé
házi italokat és viszont kávéháztulajdonosok a kávéházi 
italokon kívül hideg vagy meleg ételeket vendégeiknek 
ki ne szolgáltathassanak. így csak a gyakorlat és az 
üzleti szokások s ezenkívül a fogyasztóközönség igényei 
azok, melyek alapján ez időszerűit az említett üzletek 
különös ismérvei felállíthatok. Ezek az ismérvek pedig, 
melyeket közelebbről körülírni nem szükséges, első sor
ban csak külsőek és az egyik üzletágnál ételeknek és 
italoknak vendéglőszeriileg, a másik üzletágnál pedig 
kávéházi italoknak és hideg vagy meleg ételeknek kávé- 
házszeríileg való kiszolgáltatásából áll.

Egyik üzletágnak a másik készítményeinél 
való kiszolgáltatásánál föltétien követelmény, hogy 
az egyik üzletág készítményeinek előállításával és 
kiszolgáltatásával csak mellékesen foglalkozzék, ebből 
azonban abszolút tilalom bizonyos ételek vagy italok 
tehintetében, egyik üzletágra nézve sem állítható fel és 
igy a vendéglős iparos nem lépi át iparűzési jogosult
ságának határait azzal, ha vendéglő üzletében kávéházi 
italokat készít s azt vendégeinek kiszolgáltatja és viszont 
a kávéháztulajdonos is szokásos és jogos üzletkörében 
marad, ha kávéházi üzletében vendégeinek vendéglői 
berendezés nélkül, kívánatra hideg vagy meleg ételt ad. 
Alkalmazva e jogszabályt a fenforgó esetre, vádlott 
azzal, hogy üzletéből rendelésre kávét szolgáltattak ki, 
vendéglői üzletkörét nem lépte túl és igy őt a kávé
házi vagy kávémérési ipar jogtalan gyakorlásának vádja 
és következményei alól fel kellett menteni.
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Szatmárm. 1880., Nagy József Nagy-Abony 1884., 
Lukács József Bécs 1888., Vincze Mihály Tolnám.
Bedegh 1884., Fiiszár Vincze Salamon Vasm. 1886., 
Schrancz Ferenc Vasm. Edeháza 1888., Fördős János 
Felsö-Pulya Sopron 1882., Schnik Károly Demeter
Vasm. 1887., Horváth Zsigmond Kiscell Vasm. 1878., 
Konyi Lajos Budapest 1881 , Wágner János Rohoncz 
Vasm. 1864., Keller Ferenc Zsablya B.-Bodrogm. 1887., 
Hoffman Emil Szob Hontni. 1885., Erber János Buda
pest 1877., Schőn Jean Budapest 1868., Reichhardt 
István Piszke-Esztergm. 1885., Moor Béla Zalaszent 
Grot. 1885., Millin János Aranyfák Temesm. 1866., 
Hanusz Károly Budapest 1879., Lederer Ede Moson 
Szt.-Péter 1882., Kurtz Béla Budapest 1891., Pokornyi 
Antal Nagyfődemes Pozsonyin. 1877., Kláfsky István 
Kőszeg Vasm. 1878., Németh Antal Sopron Tamási
1881., Bandy Lajos Kapi Győrm., 1875., Padusitzky 
Árpád Kis-Körös. 1875., Miszák János Réthe-Pozsony
1884., Gergő László Ipoly Bél 1880., Stepán Frigyes 
Bécs 1879., Peterlongó József Trient Tirol 1886., 
Vecsera Lajos Budapest 1882., Werner Antal Faikadi- 
falva Vasm. 1870.

Szakszervezeti szemle.
Felhívjuk pincér szaktársaink figyelmét azon körül

ményre, hogy a Budapesti Pincér Egyletbe való belépés
sel ne késlekedjenek, hanem mindenki, aki még nem tag, 
igyekezzék haladéktalanul tagjaink sorába lépni. Ez nem 
csak a saját érdeke, de egyúttal erkölcsi kötelessége 
is minden öntudatos magyar pincérnek. Nagy idők előtt, 
nagy változások előtt állunk, szükséges, hogy tömörül
jünk. Aki távol marad, mga fogja annak kárát vallani!

*
Sztrájk. Október 17-én Schuller Ferenc éttermének 

személyzete sztrájkba lépett. A személyzet követelte, 
hogy Gutheil Aladár fizetőpincért bocsássa el Schuller, 
de ő ragaszkodott hozzá. Ennek folytán 12 éthordó és 
12 borfiu a munkát abban hagyták.

Schuller Ferenc aztán látva a bajt, mégis méltá
nyolta a személyzet kérését és még ugyanaz este ki
egyezés jött létre, olyképpen, hogy Schuller a következő 
pontokkal fogadta el, melyeket a következő írásbeli 
nyilatkozattal erősített meg:

I. Sem éthordó és borfiu ezen mozgalomból ki
folyólag el nem fog bocsájtatni.

II. Gutheil Aladárt, ki személyzetemet misztifikálta 
üzletemből rögtön elbocsájtom.

III. Kötelezem magamat személyzetemet kizárólag 
a bpesti pincéregylet helyközvetitő osztályától venni.

IV. A szervezkedésnek üzletemben szabad folyást 
engedek.

V. Hetenkénti szabadnap betartására minden alkal
mazottam részére kötelezem magam.

Budapest. 1906. október hó 17-én.
Schuller Ferenc, vendéglős.

Előttünk mint megbízottak:
Neumann Károly, Kalmár Emil,
Szép Lajos, Hornyák Lajos.

Ezek után pedig példát vehetnének a többi ven
déglős urak is Schuller Ferenctől, ki átlátja, hogy a 
munkás mit érdemel meg.

Úgy látszik azonban, hogy a mi kenyéradóink még 
mindig á régi maradi gondolkozással bírnak, akik a 
munkásban nem tekintik a munkatársat, hanem egyszerű 
eszközt, akit minél jobban ki kell használni. De ennek 
az ideje már lejárt! *

Az -angol Királyné szálloda alkalmazottaitól panasz 
érkezett a szervező-bizottsághoz, hogy nincsenek meg
elégedve helyzetükkel. Ennélfogva a bizalmi férfi Gönye 
Ede főpincér személyesen járt el Palkovits Ede urnái, 
ki készséggel megengedte és aláírta a következő pon
tokat :

I. Üzletében a szabad szervezkedést.
II. Fizetés javítást.

III. Szabadnapot hetenként
IV. Egyleti elhelyezést.

Köszöntjük Palkovits urat, ki számol a kor kívá
nalmaival, s a jogos kívánságokat teljesiti.

*
A IVágner étterem föpincérének Kittner Mihálynak 

érdemül róható fel, hogy a Wágner urnái eljárt szak- 
bizottság szervezeti kérésére a következőket kapták meg :

I. Szabadnapot.
II. Fizetés javítást.
Csak egyet nem fogadott el még Wágner ur, hogy 

az egyletből veszi a személyzetet. Reméljük meg jön ez 
is, mert ismerjük Wágner urnák modern gondolkozását.

*
Putzer György valóságos zsarnok módra bánik el 

alkalmazottaival, s főleg nem engedi meg személyze
tének a szabad szervezkedést. Ő, úgymond, meg van az 
üzletével elégedve, hát legyen megelégedve az alkal
mazott is!

Hohó! Nem oda Buda. Ennek a basáskodásnak 
nagy kárát vallhatja Putzer u r ! A szervező bizottság 
résen áll s ha a pincérek jogos kívánságai hamarosan 
nem teljesülnek Putzer ur, alighanem magának okoz bajt! 
Ezt jó lesz megjegyezni, még olyan urnák is, mint 
Putzer ur, ki saját magának az üzletvezetője!

*
Nem pinezér, hanem komornyik. Venninger János 

aki Kovácsnál éthordó, kijelentette, hogy ő nem pinezér 
hanem komornyik. Rendben van. Tudomásul vesszük 
Venninger János ebbeli kijelentését s mi is ahhoz alkal
mazkodunk. Ha Veminger ur nem akar pinezér lenni, 
hanem komornyik nevű s olga, ám teljék a kedve. Ez 
az ő dolga. Mi öntudatos, szervezett s magunkat kellően 
értékelni tudó pinezérek Venninger János szolgalelkü 
felfogásával nem azonosítjuk magunkat. Mi nem vagyunk 
komornyikok akik a gazdájukat megmasszirozzák, akik 
az ágyukat bevetik s szükség szerint egyebet is 
cselekszenek példának okáért nem csak azt az edényt 
prezentálják melyből enni szoktak! Mi pinezérek va
gyunk és maradunk s csak köszönettel tartozunk Ven
ninger komornyiknak, hogy maga is belátja, hogy olyan 
ember mint ő, nem mi közibénk való. De azután ne is 
közeledjék ám felénk Venninger komornyik! Mert mi 
magunk közé ilyen alakokat nem bocsátunk, sőt 
undorral fordulunk el tőle, ki megtagadja munkás 
testvéreit!

Nyilatkozat.
Alulírott a Schuller sztrájktól kifolyólag — meg

győződvén arról, hogy az összpincérség érdekeiben a
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szervező-bizottság pártkülönbség nélkül járt el — jó- 
szántómból felajánlok a szervező-bizottság részére 30, 
azaz (harminc) koronát, továbbá egy évre 100 szóval 
egyszáz koronát, melyet jótékonycélra fordítani tar
toznak.

Budapest, 1906. október 30.
Pártos Neműin.

Előttünk :
Szép Lajos, Ifj. Kálmán István,

szervező-bizottság elnöke. titkár.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
A Budapesti Kávéssegédek Szakegyesületének vigalmi 

bizottsága jövő héten műkedvelői előadást rendez. 
A budapesti kávéssegédek vigalmi bizottsága tisztelettel 
meghívja mindazon hölgyeket, szak- és elvtársakat, kik 
egy kedélyes és élvezetes estélyt akarnak eltölteni, 
november hó 7-ikén, este 8 órakor (Szerecsen-utca 43, 
1. cm., saját helyiségünkben) az ellentállás és munka- 
nélküliek segélyalapja javára tartandó műkedvelői elő
adással egybekötött táncestélyre. Az estélyen dal, szavalat, 
monológ és a „Gyári leányok'1 citnü színmű lesz elő
adva, utána pedig tánc és tánc, ameddig bírjuk. Sziin- 
óra alatt tréfás tombolajáték. A zenét Berkes Ferenc, 
Angliából hazaérkezett hírneves zenekara szolgáltatja. 
Feliilfizetések köszönettel fogadtatnak és a szaksajtó 
utján nyugtáztatnak. Belépti dij nincs. — Egy műsor 
ára 60 fillér. Miisor kapható a szerkesztőségben és 
a vigalmi bizottság tagjainál.

Eljegyzés. Klinkhammer Sándor kartársunk elje
gyezte Drenko Juliska kisasszonyt Budapesten.

Aki meglopja kartársát, azt a aerék embert, 
Fiiszár Vincének hívják. Éthordó volt Försternél és hét 
hónapon át lopta a főpincérét, Kraate Elemért, kulcsot 
szerezve az utóbbinak elzárt fiókjához. Ilyen egyénnel, 
mint Fiiszár, aki bemocskolja a becsületes pincéri kar 
tisztességét, jóraval ó pincér szóba nem áll. Fiiszár Vin
cét bojkottáljuk, kitkeríilni kell minden jöravaló embernek.

Új étterem. Látványosság számbamenő , páratlan 
fénynyel és modern elegánciával berendezett étterem 
nyílt meg a napokban a fővárosban. Katona Géza, a 
Klotild kávéház tulajdonosa, a hadtestparancsnokság 
épületében levő éttermi helyiségeket átvette s nagy 
ünnepségek között megnyitotta. Ez az éttermi megnyi
tás nevezetes időpontot képez a fővárosban. Ez az első 
étterem tudniillik Budapesten melyben revue-rendszert 
életbe léptették. Az uj módszer a vendégek körében nagy

megelégedettséget keltett s a pinezérek is megvannak 
vele elégedve, mert mindegyik rendes keresethez jut, 
anélkül, hogy a vendég túl lenne terhelve. Az uj ven
déglős, kiben a személyzet igen derék jóindulatú főnö
köt nyert — nagy munkájához kitűnő segítséget kapott. 
Üzletvezetője tudniillik Varga István a Budapesti Pinczér 
Egylet elnöke, kinek szakbeli tudása a főnökével együtt 
bizonyosan meghozza azt a kívánatos eredményt, mely
nek bekövetkezését őszintén óhajtjuk.

Esküvő. Folyó hó 23-án fényes esküvő színhelye 
volt Martonvásár és Torda nagy község, Szép Lajos 
elvtársunk unokanővérét Gresser György takarékpénz
tári könyvelőnek és Ferenczi Máriának leányát Mariskát 
vezette oltárhoz Klenner Károly postatiszt. Tartós bol
dogságot kívánunk a tiszta szerelemből kötött frigyhez, 
melynek lakodalmi ünnepélyét három nap, három éj
jel ülték meg.

Eljegyzés. Schmiedl Henrik szaktársunk eljegyezte 
Spitzer Róza kisasszonyt Győrből.

Szerkesztői üzenetet
Több tagtársnak jövő számunkban.
J. S. Helyszűke miatt kimaradt, de legközelebb okvetlen jön.

Nyilttér.*)
*) K rovatban közlőitekért  nem vállal felelősséget a szerk.

NEG(') JÁNOS és NEJE és ÖZV. SPESNY 
JÓZ5EENÉ tiszte le tte l m eghívják PAULINA leá- 
uguknak és GUSZTÁV fiúnak fo lyó  évi novem 
ber hó 4-én, vasárnap dé lu tán  lél 5 ó ra ko r, a 
terézvárosi tem plom ban ta rta nd ó  esküvőjére.

Lakás és sürgönyeim: MEGÓ, liajnok-utca lo.

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

gessé teszi, mint

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

Nyilt-tér*)
Nyilatkozat.

Tudatom, hogy úgy magam, mint 
betegeim a Kristály-forrás ásvány
vizet asztali víz gyanánt naponta 
használjuk és én étvágygerjesztő és 
az emésztést elömezditó hatását elő
mozdító hatását csak megerősít
hetem.

Med. Or. Friedrich Roskoschny,
WIEN, IX., Mar iannengasse 16.

+) E rova tban közlőitekért nem vállal 
felelősséget a Szerk.
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BUDAPEST TELEFON. BECS TELEFON. £
?  Olcsó törlesztéses u

ZORN MÓR Pénzkölcsönt
b u t o r s z á l f i f á s i -  é s  b e r a k t á f o z á s í  v á l l a l a t a

Földbirtokra
Házadra

TelkekreBUDAPEST,
V III. ,  J ó z se f-k ö ru t  18. szám . építkezésre

I. II. III. bekebelezésre.

Elvállal mindennemű ( p  Minden Személyijeit mindenkinek kezessel és annélkűl.

költözködéseket, bu- | j^árért 
torszállitásokat úgy |>

EE T i s z t v i s e l ő  k ö l c s ö n ö k a t E
5- 25 évi visszafizetésre, valamint

helyben, mint vidékre, jj telJes házak,  t e l k e k  a d á s - v é t e l é t
vasúttal vagy hajón, m  felelős- közvetítünk.
csász. és kir. szaba- y  séget vál- 

dalmazott bútor- l
1 rtS íalok.

Budapesli Hitelforgalmi Intézet
kocsikkal. C/

Budapesten. VII., Rottenbiller-utca 1. szám.
Beraktározás száraz és tiszta raktárakba!?. Fiók-iroda :

Csomag- és podgyász - szállítások elvállaltatnak.
K I S P E S T E N ,  Hunyady-utca 19. szám.

Értesítés válaszbélyeg ellenében.

S o

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 találmánya szájpadlásnélküli 
müfogak kizárólag csakis műtermemben készít

tetnek mérsékelt árak mellett.

BARNA I. J o g m ű te r m e  I
Büdapest VII , K*repcSi-üt 18. sz.

Egyesületi tagok 20 százalék engedményben részesülnek.

........ |

A legnagyobb kincs a jo egészség,

melynek fökelléke a tiszta levegő!

Hogy szobánkban állandóan

tiszta, üde levegő legyen,
rendeljük meg

n0T Beck Károly szab. ablak
i t  szellöztetö-készülékét. =

E találmány kitünően bevált. Egyszerű szerkezetű 
és minden ablakra alkalmazható. A legcélszerűbb és 
leghigiénikusabb szellőztetökészülék.

Levélbeni megkeresésre tovább felvilágosítással 
szolgál

R ó n i/  H o r n i t #  szab. ablakszellöztetö-
D O U K  l \ d l  U i y  készülék készítő =

Budapest. Vili., József-utcza 14.

A szellőztetökészülék kiválóságáról tannságot tehet 
számtalan s előkelő intézet, hivatni stb. így a m. kir. 
keresk miniszterium. a pozsonyi áll. női tanitóképezde, 

a Pesti Napló szerkesztősége és kiadóhivatala, továbbá 
számos állatni intézet, iskolák, kórházak, a hová az 

ablakszellő/tető bevezettetett és kitűnőnek 
találtatott.
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A világhírű francia

DELBERG & Comp
reimsi pezsgöborgyár és a 

müncheni Hofbrau
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

Brázay K álm ánnál
Muzeum-körut 23.

w 4 
4 
4 
4 
4
4
A 
\  
\  
\
5 
\ 
s

T r a n s y l v a n i a  Sec '
Louis Francois ^ C o i r j p .
császári és kir. udvari szállítok. ~  Fiilöp Szász Coburg Gothai Herceg Ö Fensége szállítói.

BUDAFOK.
12 e l s ö r e o d ü  k i t ü Q t « t é s .

Főraktár:

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

Sürgönyeim:

FRANCOIS BUDAFOK.

'öl íöi
N o r S  C o o c o ú r S .

Vezérképviselöség :

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

Telefon :

BUDAFOK 15. SZÁM.
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Piadal
•í/-*^

(francia módszer szerint)

£berj>ardf = 

A l t t a l

pezsgőgyárából,

Buda f  ok-
Tdefoo: BUDAFOK30

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

Ziegler A. és Rokoosteio S.

TÖRLEY
JÓZS. tsP

PEZSGÖGYÁROSOK
Pincék:

Budafok (Bpest mellett) 

Irodák :

BUDAPEST, Vili.,
Esterházy-utca

TELEFON

Megrendelések számára
53-14.

Üzletvezetőség : 54— 93.

Figyeljünk a TÖRLEY- 
pezsgö va lód isá gá ra !

Óvakodjunk az után
zatoktól!

K R IS T Á L Y forrás
Budapest, IV. kér,, Károly-utca 3. szám.

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

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

minden nagyságban rendelhetők
sokszorositó-késziilékek, Hektograpli- 
raktárában B u d a p e s t .  Vll.. s i p -  
u t c a  11. s z  Árjegyzék bérmentve.

iiiiiiuv.ii na

Berkovits Károly

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

igyék éhgyomorra.
Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsfűrdo Kutvállalat Budán.

„Rasol" Kés nélkül borotvál!!!
Egészséges ! Kellemes ! Olcsó !
I kgr. elegendő 30-szori borotválkozásra. Ára helyben K. 2.40. Vidékre 

3 kor. elöleges beküldésével bérmentve, utánvéttel ! 0  fillérrel drágább.

Egyedüli készítő és szétkiildö
M v e  g y  i p a  r i v á  11 a  I a  t

I  j i i n i j  w l í  Budapest, VI., V á c i - k ö r ú t  55. sz.m o L
Kapható Budapesten:

Török József gyógyszerész Király-utca 12.
Neruda Nándor 
Kartsmaroff A. 
Fodor Márton 
Aos Mihály 
Molnár és Móser 
Datsényl Frigyes 
Detsényi Karoly 
Stern Zsigmond

drogéria Kossuth Lajos-utoa 
Kerópesi-ut 39. 
Király-utca 31 — 33. 
Lipót-körut 27.
Ko onahercog-u II. 
Marokkói-utoa I. 
Fürdö-u. 10. 
Váoi-korut 42.

és minden drogériában.

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

é s  d ís z íté s i  válla lat

B UD 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 rm e n t iz e ,
Elek Lipót könyvnyomdája Budapesten.
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