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HLVflTflLiOS RÉSZ

A Budapesti Pincér-Egylet szomorodott szívvel 
jelenti rendes tagjainak

Nagy Gyula urnák
folyó évi november hó 1-én történt gyászos el
hunytét.

A megboldogult hült tetemei folyó hó 3-án 
lettek a tagok részvéte mellett nyugalomra helyezve 
a rákoskeresztúri sirkertben.

Nyugodjék békében.

Haberhauer Károly egyleti tag az Országos Casino 
komornyikja az alapszabályok 25 §. h pontja értel
mében az egylet tagjai közül töröltetett.

Fiisár Vince egyleti tag az alapszabályok 25. §. 
h pontja értelmében töröltetett.

A budapesti pincér-egylet elnöksége értesíti tagjait, 
hogy az elhelyező iroda vezetői állását 1906 november 
hó 1-től, Szép Lajos ur volt egyleti titkár vezetésére 
bízta.

Van szerencsém a tiszt, tagtársaimat értesíteni,
hogy 1906 november hó 1-től a budapesti pincér-egylet 
hely közvetítő irodájának vezetésével meg lettem bízva. 
Igyekezetem oda fog irányulni, hogy úgy a főnök urak, 
mint a tagtársak jogos kívánalmainak minden tekintet
ben megfeleljek. Tisztelettel

Szép Lajos.

A Budapesti P.ncér-Egylet helyisége:
VIII kér,,  K e r e p e s i-u t  9  B. I. em .

Hivatalos órák ünnep- és vasá'nap kivételével naponta 
4—6 óráig. Pénztári kifizetés minden péntek 4— 6 óráig.

Egyleti i n g y e n e s  e l h e l y e z ő - o s z t á l y  
IV., M o'nár-u tea  3 7 — 39. T e le fo n  : 9 4 — 24.

Egyleti orvos:

Dr. Záborszfcy Istoán,
iakik: Vili., Jó z se f -k ö r i l t  46 .  szóm , rendel (linnep- 

és vasárnap kivételével) naponként 3 — 5 óráig.

Országos Pincér-Szövetség.
Ezen cim alatt akar egy pár kartársunk egy egye

sületet alakítani. Az eszme szép. De hogy milyen lesz 
a kivitel, az már más kérdés!

Láttuk azt a Mopenál is, hogy mily sokra vezetett 
és hová jutottak ökaz ő országos egyesületükkel ! Ha az 
olyan könnyen kivihető volna, mind a milyen könnyű 
azt elképzelni, akkor jó lenne! Csakhogy a dolog 
egészen másképpen áll. Akármilyen üdvös, vagy jóra- 
vezető eszmét is vetnek fel, a mi szaktársaink, kiknek 
javarészének a lelkesedése csak szalma láng, amely 
egyet lobban és újra elalszik, semmi sem sikerül, mert amily 
gyorsan megkapják az eszmét, ép oly gyorsan el is feledik. 
Újra a Mopera térek. Láttuk, mikor megalakult. — Isten 
nyugosztalja szegényt! — ahogy milyen gyorsan fellendült. 
De beállt a reakció. Ép oly gyorsan, mint lett, el is múlt. A 
vége pedig az lett a dolognak, hogy még máig is vannak, 
akik nyögik a Mope iránt való lelkesedésüket. Pedig 
akkor a Mopetól várta minden kartársunk a jövő bol
dogulását.

Mikor aztán a Mope végelgyengülésben és egyéb
ben beadta a kulcsot és felvette a néhai nevet, akkor 
megint beállt a régi állapot: sok lelkesedés, nagyarányú 
szalmaláng és semmi öntudatos szervezkedés, hanem 
bénító sötétség.

Ha valamit tenni akarunk, akkor nem hangzatos 
címmel és nagy dobbal ütögetett reklám kell! Ezt már 
kartársaink átlátták és tudják, amióta egy gyenge ope
ráció következtében a hályog lehullott a szemükről. 
Amióta tudniillik budapesti pincér-egylet keretén kívül 
megalakult szakszervezet megkezdette a munkálkodását, 
azóta tudják a pincérek, hogy miért küzdenek. És az 
ebbeli munkálkodást sem egy összszövetségi eszme, 
sem a tőke megingatni nem fogják. Amint hogy azt 
megingatni nem is lehet! Hisz nagyon tudják kartársaink 
azt, hogy ez az az egyedüli eszme, melyet nekik követ
niük kell és a mely az ő gazdasági helyzetükön — 
habár nem is egyszerre,de lassan lassan — mégis segí
teni fog.
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Józan gondolkodással mindenki belátja, hogy hli 
bele Balázsként elérni vajmi keveset lehet. Nem is a mi 
célunk, hogy neki szaladjunk valaminek s aztán látva 
erőtlenségünket, abba hagyjuk a munkát. Nem. Mi cél
tudatos, nyugodt komolysággal haladunk a cél felé, s 
bizzunk benne, erős a hitünk, hogy célunkat elérjük, 
hogy kikiizdjük fáradságunk jutalmát.

És hozzáfűzünk még valamit. Mi nem akarunk 
széthúzást szítani ; mi a főpincérekkel egyöntetűen 
akarunk eljárni, s azok érdekében ép úgy síkra szál- 
lunk, mint a magunkéban. Mert mi nem csak az ét
hordók jogait, de igenis a főpincérek jogait is meg
akarjuk védeni, mert hisz ő nekik ép úgy érdekük, 
mint nekünk, hogy velünk együtt munkálódva, meg
szilárdítsák jelenüket, megalkossák jövőjüket, elfeledve 
a vigasztalan múltat.

Hol vannak azok az öreg kartársak, akik már el- 
töltötték 35. életévüket és az alapszabályok értelmében 
tagjai a budapesti pincérek egyletének többé nem 
lehetnek ? ! Hol vannak ők ? Ö reájuk ne m gondol senki ? 
Pedig ők érdemlik meg legjobban a pártfogást! Hisz 
legtöbbjük családapa, kiknek gyermekei rászorultak a 
segítő kézre. Mi ezeknek az érdekeit is istápolni kíván
juk. A szakszervezet minden becsületes, öntudatos 
munkást kebelére fogad. Ne maradjon el senki sem, 
mert ha elmarad, nem csak maga ellen, de 'gyermekei 
ellen is vétkezik ! És ki meri magára vállalni ezt a 
felelősséget? Szép Lajos.

Ébredjünk munkástársaim!
Budapesti és vidéki éttermi segédek, ti hozzátok 

szólok; kérlek hallgassátok meg szavaimat. — Az idők 
járása megnehezedett felettünk. A tétlenségből, az al
vásból, melylyel eddig időnket eltöltöttük elég volt! 
Fel kel! ébredni s munkához kell látni mindegyikünk
nek, hogy a mostani szomorú — igazán már tarthatat
lan gazdasági helyzetünkön változtassunk, javítsunk. 
Elég volt már a szenvedésből. Az igát, ametyet a sors 
nyakunkra rakott, már eleget hordtuk! Mindenki, aki
ben csak egy kis parányi öntudat van, megelégelte, 
kell, hogy megelégelje, a lealáztatást, a háttérbe helye
zés keserves napjait. Avagy van-e még egy is, ki to
vábbra is a szolgalclküek hadába akar tartozni! Avagy ta
lán még nem volt elég. Még tovább is álomba merülve 
akarjátok bevárni az idők folyását elhaladni, fejetek fölött?

Még mindég nem ébredt fel bennetek az a tudat, 
hogy embereknek születtetek? Nem látjátok a hajnal 
pirkadását a távolból ?

Nem veszitek észre, hogy a sötétség kezd osz
ladozni ?

Rázzátok meg magatokat, ébredjetek, hogy ezt a 
rabigát levethessétek, amely nyakatokon nyugszik és 
álljatok rendületlenül az alá a zászló alá, amelyet a 
budapesti pincéregylet vezetésén kívül alakult szabad 
szervezett kibontott! Ne féljetek senkitől, mert ütött az 
óra és pedig immár a tizenkettedik! Tettre fel most 
minden öntudatos pincér! Hadd lássák meg azok, akik 
évtizedeken keresztül oly mélyen szerető atyai gondos
kodással (!) tápláltak benneteket, hogy- a régi idők el
múltak! Hadd tudják meg, hogy felébredtünk, hogy

mi is embernek tartjuk magunkat és nem rabigába 
lenyűgözött rabszolgáknak. Hadd lássák életrekelésiin- 
ket azok, akiknek feláldoztuk munkaerőnket és minde
nünket, — s akik csak mosolyogva nézik a porban 
való vergődésünket, hogy mi is létezünk! Mert hát 
ma úgy áll a dolog, hogy mirólunk ma még senki 
sem vesz tudomást. A fehér rabszolgák típusát mi al
kotjuk. Gondolkozzatok csak felette, hogy milyen is 
most a ti helyzetetek? Elszomorító tapasztalatokat fog
tok tenni s bizony bűnbánóan verhetitek melleteket 
mea culpa, mea culpa, ez az én vétkem, ez az én vét
kem, mert csaugyan a ti vétketek, hogy nem gondol
koztatok saját helyzetetek javítása felöl sohasem!

Hála isten, hogy mégis akadtak öntudatos, bátor 
férfiak, kik nem rettenve vissza semmitől, a szakszer
vezethez utat nyitottak.

Mert higyjétek el tisztelt munkástársaim, hogy mi 
csak úgy érhetünk célt, hogyha szakszervezetünk mi
nél jobban megerősödik s már az ifjú nemzedékben 
meggyökeresedik.

Mutassuk meg, hogy élünk, hogy vagyunk ! Es 
követeljük emberi jogainkat! Azon törekedjünk pedig, 
mindenekfelett, hogy ezekkel ki is vívjuk magunknak, 
hogy igy nemcsak megélhetést, de emberhez méltó bá
násmódot is biztosítsunk magunknak!

Hogy ne csak a jelen perceiben legyen betevő 
falatunk, hogy legyen öreg napjainkra hová fejünket 
nyugodtan lehajthassuk. Lásson már végrevalahára ben
netek a társadalom öntudatos saját értókét is ismerő 
becsületes munkást és nem a járomba dolgozó rab
szolgát !

Hadd tudja mindenki, hogy mikép kell megbe
csülni a társadalom intelligens osztályának munkás 
csoportját! Az legyen a legfőbb igyekezetünk, hogy 
ezt megtudják, hogy ezt elismerjék!

És ezzel befejeztem mondanivalómat. Ismétlem, 
azt hiszem, hogy elég volt az alvajárásból! Szemünket 
kinyitva, egy uj napvilágot látva, haladnunk kell a vi
lágosság felé.

Erkölcsi kötelessége minden önérzetes és tisztes
séges éttermi segédnek, hogy kövesse az előtte hala
dókat, hogy oda sorakozzék az a h a  zászló alá, melyet a 
szakszervezet kibontott!

Ezt a zászlót emeljük magasra és vigyük a kitű
zött cél felé. A zászló becsülete, a mi becsületünk. 
Sem a zászlót letörni, sem magunkat elnyomni nem 
engedjük.

Simon István 
éthordó.

Jegyzőkönyv,
felvétetett 1906. november hó 22-én tartott rendes választmányi

ülésről.

Varga István elnök megállapítván a határozat- 
képességet, üdvözölte a tagokat és az tilésf megnyitja. 
Majd felolvassa Bakos Gyula választmányi tag levelét, 
melyben a titkári állásától való felmentését kéri, mert 
— úgymond üzletében való sokoldalú elfoglaltsága miatt 
állását nem töltheti be. A választmány tudomásul veszi 
Bakos levelét, egyben pedig az elnök ajánlására Spesny 
Imre választmányi tagot egyhangúlag titkárrá választják.

Spesnyi Imre felolvassa a felvett tagok névsorát.
Felvétettek: Verhanovics István, Márkus Imre. 

András György, Koreczk Antal, Sági Lajos, Treiber 
jános, Sípos Benő, Czéry Samu, Lenhardt József, 
Weisz József, Rácz Ferenc, Weber János, Oxenhoffer
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Károly Krech Vilmos, Erdőssy Kálmán, Mátyás Ed- 
mund Bonesch Nándor, Mátyás Gábor, Baumann Illés, 
Traszka József, Soltész Márton, Bernyák Ferenc, Uhlig 
H einr ich ,  Hauptmann József, Gavenda Ferenc, Biichler 
Albert Úray Ödön, Sütz Javos Ferenc, Mozer Géza, 
S z a b ó ’ András, Szakács Antal, Gramer Gyula, Pálfy 
Endre Köbli Antal, Pető János, Csiszár Imre, Diebold 
Mihály, Szöczi Sándor, Ziska Jenő, Uhl Gyula, Tétry 
lózsef, Komlósy János, Kanz István, Gál Kálmán, Se
bestyén Dezső, Mille Pál, Tankovits István, Sztics La
jos Szálkái Bálint, Pólyák László, Spanyár Károly, 
Mayer János, Boskovits István, Schemitsch Lajos, Né
meth János, Simaha Endre Arnold, Schwebler Gyula, 
Varga József, Grünstein Lajos, Vejicsek József, Ben
c é s  Pál, Gottlieb Sándor, Varga Pál, Kovács József, 
Kárhész Alajos, Adler Samu, Ekker József, Novák Jó
zsef, Árokszállásy Ferenc, Burányi Antal, Farkas István, 
K irnbauer Gusztáv, Nyusát József, Vusits János, Jensch 
Aladár, Érti Fíilöp Jakab, Esch Ferenc, Tamási János, 
G utten’b e r g e r  Antal,’ Pataki Aladár.

Elnök tudomására adja a választmánynak a pol
gármester ur átiratát, melyben tudomáául veszi a 
szaklap szerkesztői változást.

Tudomásul szolgál.
Varga István elnök ismerteti a betegsegélyző 

pénztárnál felmerült dolgokat és további tárgyalását a 
jövő választmányi ülésre halasztja. Tudomásul vétetik.

Spesny Imre titkár beterjeszti a kérvényezők név
sorát. A választmány az ügyet a jövő ülésre halasztja. 
Varga István felemlíti, hogy a Rákóczy ünnepen a ta
gok az egyleti zászlóval kivonulnak. Áz ünnepély al
kalmából az ablakok és erkélyek díszítését az elnökség 
végzi. A választmány tudomásul veszi. Elnök előter
jeszti Kovesy István lényegben következően hangzó 
ind ítványát ,

Indítvány.
Tudomásom szerint a budapesti pincér egylet ke

belén kiviil  alakult szakszervezet az elhelyező irodában 
tartja üléseit. Ezt részemről nem tartom helyesnek, 
mert az esetleges rendelésnél, vagy pedig valamely üz
lettulajdonos látogatásánál kellemetlen lehet; fel kell 
hívni ennélfogva a szervezetet, hogy szemeljen ki más 
helyiséget az ülések megtartására.

0. D. az egy hónapi próbaidőre alkalmazott tiszt
viselő, ezen állásában ne véglegesittessék, miután 
ezen állásra nem alkalmas. Azt hiszem, ez indítványom 
indokolása elejthető.

K. S. ellen, aki az elhelyező irodában alkalmazott 
tisztviselő, sok a felmerült panasz, melyekkel szemben 
nincs ugyan adat a kézben, de mindannak dacára 
szükségesnek vélem, hogy nyilvános vizsgálatot tartas
sak, illetve felhivandók az egyleti tagok jelentsék be, 
hogy kinek mi panasza van K. ellen. Az adatok a 
választmánynak beküldendők.

A választmány a következőket határozza : A szer
vezőbizottságnak tudomására adatik, hogy a kör hely isé- 
gét a délutáni órákban nem veheti igénybe, hanem 
igenis azt  megengedi, hogy a délelőtti órákban hasz
nálhatja.

0. D. a választmány elé behívandó, a K. ellen 
felmerült punaszok megvizsgálására pedig Haraszta 
Miklós, Kinzl Antal és Leitgeb József választmányi ta
gok küldetnek ki.

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

Spesny Imre Varga István
titkár. elnök.

Jegyzkönyv,
felvétetett a budapesti pincéregylet 1900. október hó 31-én tar

tott rendes választmányi ülésről.
Elnök üdvözli a szép számmal megjelent választ

mányi tagokat, az ülést megnyitja.
Varga István elnök előadja, miszerint az 1891. 

évi XIV. t. c. alapján működő elismert jellegű beteg
segélyző pénztár szervezésére irányuló szándék úgy
szólván kivihetetlen, mert a kormány uj törvényjavas
latot terjeszt az országgyűlés elé, melyben felhatalma
zást kér arrra, hogy az összes magánjellegű (elismert) 
betegsegélyző pénztárakat, melyek nem számlálnak leg
alább is 5000 tagot, beolvaszthassa a munkásbetegse- 
gélyző pénztárba, azoknak netán meglevő vagyonuk
kal együtt. Ennélfogva Varga István elnök nem akarja, 
hogy a tagok közül valaki szemrehányást tegyen a vá
lasztmánynak, hogy megfontolás nélkül intézkedik és 
ismételten kifejti, hogy a jövő törvények keretében, az 
összes betegsegélyző pénztárak úgy is megszűnnek, igy 
liát a budapesti pincér egylet is ezen sorsra jutna. 
Már előre is ajánlja, hogy lépjenek be tagjaink a munkás- 
betegsegélyző pénztárba. Németh Károly választmá
nyi tag ajánlja a választmánynak, a jövő alkalomkor 
véleményadás végatt meghallgatni a munkás betegse
gélyző pénztár egyesületből Kiss Ferenc urat, ki is 
szombat délután 4 órakor tartandó választmányi ülésre 
fog eljönni. A választmány egyhangúlag elfogadta Né
meth Károly választmányi tag indítványát és megbízta 
Németh Károly választmányi tagot, Kiss Károly ur 
meghívásával. Csernák József panaszt nyújtott be R. 
B, pénzbeszedő ellen, hogy vele szemben goromba 
magaviseletét tanúsított. Az elnök hozzászólása után a 
választmány olykép határozott, hogy felszólítja R. B.-t, 
hogy a november hó 3-án tartandó választmányi ülé
sen jelenjen meg és ügyét tisztázza.

Az elhelyező osztályt 0. D. tisztviselő, minden 
értesítés és ok nélkül odahagyta és a választmányi 
ülésre, melyre be lett idézve, nem jelent meg. A választ
mány határozata folytán más tisztviselő választalik.

Haraszta Miklós Szép Lajost ajánlja az elhelyező 
osztály vezetőjévé.

A választmány egyhangúlag Szép Lajost az elhe- 
lzezö osztály vezetőjévé választja és megbízza az egy
leti könyvelésre és a szaklap szerkesztésére, mint arra 
érdemes ésalkalmas kartársat, havi300 korona díjazással.

Spesny Imre titkár jelenti, hogy a kérvényezők 
száma 5., kik az alapítványi kamatokra pályáztak és 
pedig Zimmerl Ferenc, Spillaner János,Kraut Benjámin, 
Förster Ferenc és Gyelnik Pál tagok. A választmány 
határozata szerint:

I. az ipartársulat-alapitvány kamatait 50 koronát 
Zimmerl Ferenc;

II. az ipartársulat-alapitvány kamatait 50 koronát 
Kraut Benjámin;

III. Kammer-féle alapítvány kamatait Spillauer 
János 40 koronát;

IV. Kammer-féle alapítvány kamatait 40 koronát 
Förster Ferenc;

V. az A'ch-féle alapítvány kamatait 40 koronát 
Gyelnik Pál nyerték el.

A helyeszközlő ellen beadott panaszra a 3 tagú 
bizottság concrét adatot nem találtak ennélfogva a 
választmány határozata folytán az ügyet leveszik a 
napirendről. Gyelnik Pál kérvényére vonatkozólag a 
választmány elhatározta, hogy november hó 1-től 
Gyelnik Pál a tagsági dij alul felmentetik. Több tárgy 
nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
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Jegyzőkönyv,
felvétetett a budapesti pincér-egylet 1906 november 3-én tartott 

rendkívüli választmányi üléséről.
Varga István elnök megnyitja az ülést és üdvözli 

a választmányi tagokat, egyszersmind Kiss Ferenc urat 
is, akit a múlt ülésből kifolyólag Németh Károly ur 
kért fel arra, hogy a munkás betegsegélyző pénztár 
vezetéséről a választmányt felvilágosítsa.

Kiss Ferenc ur köszönetét mond a szives fogad
tatásért és a fentnevezett pénztár működését fejtegeti, 
amit a választmányi tagok a legnagyobb figyelemmel 
hallgattak meg.

Elnök felolvassa a magyar vendéglősök országos 
szövetségének következő átiratait:

A budapesti pincér-egylet tek. elnökségének. Van 
szerencsénk értesíteni, hogy a t. egylet memoranduma 
— kívánságukhoz képest — a magyar vendéglősök 
országos szövetségének ez évi közgyűlésében előterjesz
tetvén, a közgyűlés e tárgyban következőleg határozott: 
A t. magyar vendéglősök országos szövetségének köz
gyűlése a budapesti pincér-egylet memorandumát a 
legnagyobb jóindulattal és méltányossággal fogadja, 
annak részleteire nézve azonban nem határozhat, hanem 
előkészítés végett kiadja a központi igazgatóságnak 
azzal az utasítással, hogy küldje meg az ipartársula
toknak sürgős tárgyalás és elintézés céljából és a be
érkező jelentések kapcsán tegyen majd jelentést a leg
közelebbi közgyűlésnek. Az igazgató-tanács e határozat 
végrehajtásának módozatait f. hó 8-án, csütörtökön 
délután 4 órakor tartandó ülésében fogja megállapítani. 
Felkérjük a t. elnökséget, hogy e gyűlésünkre az 
egyesület több tagjait kiküldeni szíveskedjen.

A B. P. Sz. V. K. szaktársulat átiratát csatoljuk.
Guruiéi,

elnök.

A budapesti pincér-egylet tek. elnökségének.
Budapest,

Van szerencsénk értesíteni, hogy a tisztelt egyesület 
memorandumát — úgy, amint kívánták, a magyar ven
déglősök országos szövetségének közgyűlése elé ter
jesztettük.

A szövetség határozatáról a t. egyesület értesülvén, 
igy tudomása van arról, hogy a határozat értelmében 
az ügy tárgyalására az ipartársulatok is felhivattak.

Ipartársulatnak folyó évi október hó 31-én tartott 
ülésében tárgyalta ezen ügyet és a szövetség által is 
elfoglalt álláspontra helyezkedve, elhatározta, hogy a 
pincérek kivánságail a velük folytatandó tárgyalások 
során békés utón kell elintézni. Evégből folyó hó 8-án 
délután 4 órakor újból ülést tartunk és felkérjük a t. 
egyesületet, hogy képviseletére több tagját ezen ülé
sünkre kiküldeni szíveskedjék.

Budapest, 1906. november 2.
A B. P. Sz. V. K. Ipartársulata.

Gundel,
elnök.

A Budapesti Pincér Egylet Tekintetes Elnökségének.
Helyben.

Ipartársulatunk választmánya tagjainak távolléte 
miatt hosszabb időn át nem ülésezvén, a t. egyesület 
julius hó 30-án hozzánk érkezett b. átiratát is csak a 
f. évi október hó 31-én tartott ülésben tárgyalhatta. 
Ezen alkalommal elhatározta, hogy figyelmezteti a t 
egyesületet, miszerint az 1891. évi XIV. t.-c. alapján

működő elismert jellegű betegsegélyző pénztár szer
vezésére irányuló szándékuk úgyszólván kivihetetlen, 
mert tudomásunk szerint a kormány uj törvényjavaslatot 
terjeszt az országgyűlés elé, melyben felhatalmazást kér 
arra, hogy az összes magán jellegű (elismert) beteg
segélyző pénztárakat, melyek nem számlálnak legalább 
5000 tagot, beolvaszthassa a kerületi pénztárba, azoknak 
netáni meglévő vagyonukkal együtt.

A t. egyesületre nézve sem tartjuk előnyösnek, ha 
esetleg vagyonát fel kellene áldoznia, de ha tervéhez 
mindezek ellenere is ragaszkodnék, ez esetben ipartár
sulatunk hajlandó a kívánt tárgyalásra.

Budapest, 1906. november 2.
Gundel,

elnök.

Németh Károly v. tag felvilágosítást kér aziránt, 
hogyha már a budapesti pincér egyltt tagjait átírták, 
esetleg munkanélküliség, szegénység és betegség esetén 
a munkás betegsegélyzőben tagságidijat fizet-e ?

Kiss Ferenc ur az általános munkásbetegsegélyző 
pénztár tisztviselője' szives felvilágosítása után a választ
mány egyhangúlag olykép határozott, hogy a budapesti 
pincér egyletet mint betegsegélyző pénztárt átváltoztatni 
javasolja és tagjait az általános munkás betegsegélyző 
pénztárba átíratja és e végből egy rendkívüli közgyű
lést hiv össze november hó 29-ére, éjjel 1 órakor.

Az alapszabályok kidolgozására Varga István el
nök, Pauly Antal alelnök, Erdelics Ferenc, Németh Károly 
és Kommer Béla urakat küldi ki, kik is egyúttal a se
gélyek megállapítását dolgozzák ki mint tervezetet.

Varga István elnök köszönetét mond Kiss Ferenc 
urnák szives közreműködéséért.

Dr. Virágh Gyula ügyvéd urat a választmány a jogta
nácsosi tisztétől felmenti és köszönetét nyilvánítja az eddig 
tanúsított szorgalmáért. Uj jogtanácsos választása a jövő
ben tartandó választmányi ülésen fog tárgyaltatni.

A pénzbeszedő hivatalos irat eltépése és hanyag
sága miatt, továbbá mert a választmány elé való idézé
sét figyelembe nem vette, nem jelent meg, hogy ügyét 
a választmány előtt tisztázza, továbbá azon állítása miatt, 
hogy ő csak elnököt ismer és senki mást és ezt a 
választmány semmibe sem veszi:

A választmány erre való tekintettel egyhangúlag 
elhatározta, hogy Rózsavölgyi pénzbeszedőt goromba 
magaviseleté és hanyagsága miatt elbocsátja s helyette 
egy uj pénzbeszedőt fog alkalmazni.

Kósa Lajos és Bugesch Lajos ügye egy öttagú 
bizottsághoz utaltatik át, az alapszabályok 25. §-a szerint.

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

Spesnyi Imre, Varga István,
titkár. elnök.

Közönség köre.
A/, i t t  közlőitekéit a szerkesztőség felelősséget nem vállal.)

Kizsákmányolás családi körben.
T. Szerkesztő szaktárs! A közérdek szempontjából 

a következő sorokat kérném, hogy nyilvánosságra hozni 
szíveskedjék:

Sopronban történt, hogy mi alulírottak valóságos 
briganti rendszernek estünk áldozatává. A dolog előző
leg két szaktársammal történt meg, mielőtt rám került 
volna a sor, én azonban feltettem magamban, hogy a 
rajtam esett szemérmetlenséget nyilvánosságra hozom 
intőpéldakép szaktársaimnak, nehogy véletlenül szintén 
belepottyanjanak a soproni csapdába.
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éji munka után elnyomodva, kénytelen volt hajnalban, 
haza vánszorogni. A fáradság azonban elnyomta: be- 
fekíidt a szemetes ládába. Bár az sincs kizárva, hogy 
a fiút elcsalta valaki, s miután leitatta s pénzét elszedte, 
rábízta a szemetes ládára. De akkor sem a csábitó a 
bűnös, hanem bűnös az a munkaadó, a kinél az a 
boriin alkalmazva vau, hogy igy elősegíti a fiatal gyer
mekek elziillését. Miért nem gondolnak arra a munka
adók, hogy nekik is vannak gyermekeik! Vagy a bor
fia csak olcsó tömeg munkaerő, s nem jön ember
számba?

*
Bizonyos üreibich ur — ki az, ki e nevet nem 

ismeri! — egy Ádám korabeli névjegygyei akarta Soltész 
szaktársunkat az Erzsébet-hid kávéházban küldeni, mint 
éjjeli számolót. Soltész kartársunkban azonban volt 
annyi önérzet, hogy hogy sem Greibich urra, sem a 
névjegyére nem hederitett, s az állást nem foglalta el. 
Ami természetes Is. Önmagát megbecsülő öntudatos 
munkás, ilyen ügyekbe nem ártja bele magát. De Soltész 
s/aktárs egyúttal evvel azt is dokumentálta, hogy a 
kávéssegédek közötti jó viszonyt nem akarja megbon
tani, ami valóban dicséretre méltó.

*

Minden önérzetes fttermi segéd tartsa kötelessé
gének, hogy belepjen a budapesti pincer-egylet tagjai s iraba.

*
Borfiuk részére nagyon tartalmas lap fog nap

világot látni e hó 15-én. Az ifjú munkások a lapból 
nagyon sokat tanulhatnak és művelődhetnek.

Előfizetése 1 évre 1 korona. Előfizetést elfogad a 
szerkesztőség, Kerepesi-ut 9 B. I. emelet.

*
Főpincérek közgyűlése. A Klotild kávéházban f. 

hó 14-én a főpiimérek gyűlést tartottak. A gyűlés lefo
lyásáról lapunk zártáig tudósítást nem kaptunk, de 
meg vagyunk róla győződve, hogy a főpincérek is szá
molni fognak a kor hivó és intő szavával s határoza
taikat úgy hozzák meg, hogy az az összpincér társa
dalom előnyére és javára leenl

*
Szervezőbizottsági ülés minden hétfőn délután 

bizalmiférfi értekezlet minden szerdán délután a szokott 
helyen tartatik meg. Kérjük, hogy úgy a szervező bi
zottsági tagok, mint a bizalmiférfiak, minden egyes 
ülésre és értekezletre okvetlen megjelenni szívesked
jenek.

%

A Lipótvárosi Casinó éttermében valami Tomka 
Antal nevű főpincér szervezett, munkásainkat úgy do
bálja ki az üzletből, mint ahogy őszszel hull a fáról a 
falevél. Figyelmeztetjük Tomka urat, jó lesz dobálódzó 
természetét kissé mérsékelni, mert a mi a dobálódzás 
után következik, annak alighanem ö fogja nem kicsiny 
kárát vallani. Akkor aztán biztosítjuk, elmegy a kedvé, 
hogy éttermi segédeket ne becsülje meg! Felhívjuk a 
kávés segédmunkás szaktársaink figyelmét erre a jeles 
urra ! Egy éttermi segéd.

*

A szervező bizottság felszólítására a következő 
üzletekben fogadták el az egyleti munkaközvetítést és 
engedélyezték a szabad napot: Hungária, Bristol, An
gol királyné, Royal, London, Magyar király szálloda, 
Baár József, Braun, Schuller, Gambrinus, Virágbokor, 
Kaszás, Klecker, Steiner, Neiger, Kaas, Bernhard és 
Millin Tisztviselő casinó. Köszönet az itt felsorolt üzlet
ben levő főpincér szaktársaknak szives fáradtságukért s 
különösen KönigJ.a Hungária szálloda mesterének, ki
ben mozgalmunk főtámaszt nyert s kiről példát vehet
nek az összes főpincérek. Az ipartársulat vezető férfiai 
pedig mindezekből megláthatják, hogy kik azok a tisz
teletet érdemlő vendéglősök, kik igazán — nem sza
vakkal, de tettekkel is megmutatják, hogy szivükön 
viselik az alkalmazottuk érdekeit.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Halálozás. Krausz Ferenc szaktársunkat nagy gyász 

érte. Felesége folyó hó 8-án jobb létre szenderült. 
szaktársunk fájdalmában, őszintén osztozunk. Temetése 
folyó hó 10-én volt nagy részvét mellett.

Szerkesztői üzenetet
— Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza. —

Kéményseprő. Lap ment, szives üdvözlet!
Komornyik ur Hallottuk az üzenetet. Feleletünk az reá, 

hogy ne igen veressen meg maga senkit sem, mert annak a 
kárát alighanem ön vallaná Joliann ur.

W. M. Budapest. A felvilágosítást köszönjük. Arról azonban 
sem a cikkíró, sem pedig a szerkesztő nem tehet, ha egy betű 
kimarad sajtóhiba révén. Külföldön mi is voltunk és pedig 
nagyon sokáig, talán tovább, mint ön úgy, hogy a külföldi viszo
nyokat mi igen alaposan ismerjük. Mi azonban egyebet is isme
rünk. Ismerjük a magyar posta tarifáját. Ezt ön nem ismeri. Mert 
ha ismerné levelét, kellőképpen bérmentesítette volna, amit nem 
cselekedett meg. Ellenben mi az üzletre 7 fillért ráfizettünk. 
Szóra sem méltó dolog ez, de megemlítjük annak illusztrálására, 
hogy tévedni emberi dolog. Mindenki ejthet hibát, még ön is, 
aki a mi véletlen sajtóhibánkat olyan nagyon megkritizálta!

Nyilt-tér*)
Nyilatkozat.

A Kristályforrás ásványvizet magas 
szénsavtartalma miatt nemcsak dia- 
tetikai célból ajánlom, hanem szerves 
anyagoktól való mentessége folytán 
maláriánál is, — mely nálunk a 
Szávavidéken úgyszólván állandóan 
uralkodik, — mint prophylaktikus 
szert rendelem.

Dr. Kun Sámuel,
kerületi be teg ' ,  pénztári orvos 

BROL) a S.

*) E rova tban közlőitekért nem vállal 
felelősséget a Szcrk.



1906. november 15. SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYE

A dolog úgy történt, hogy én Sopronba a Pannó
nia szállodába mentem mint éttermi főpincér és dacára, 
hogy nem ügynöktől jöttem, hanem a Budapesti Pincér 
Egylet utján, az étterem boldog bérlője Sárközy Ferenc, 
igazán embertelen módon végezte rajtam a polgári tár
sadalom munkaadóinak, — barátságos patriarchális csa
ládi viszony bő lebernyegébe bujtatott — közismert 
procedúráját. Alig egy pár napi munka után, tudniillik 
észrevettem, hogy pénztáram nem vág össze számadá
saimmal és mindég soványabb lesz. Bárhogy számítot
tam, bárhogy igyekeztem az okok felderítésére, a dolog 
nyitját nem voltam képes megtalálni, még végre az a 
gyanúm támadt, hogy hátha a pénztári könyv rendszer az 
az éhes moloch, amely az én fáradtságos munkám 
minden gyümölcsét irgalmatlan mohósággal elnyeli. 
Ekkor követeltem a szelvényrendszert (coupon), vagyis 
azt, hogy a fogyasztott ételek és italok árát szelvények
kel nyugtázhassam, kijelentve, hogy a pénztári könyvbe 
való beirási rendszerrel dolgozni tovább nem vagyok 
hajlandó. És mi történt? Sárközy ur, a szavazati joggal 
biró becsületes polgárember, ez ellen kézzel-lábbal 
kapálódzott, azt mondta, hogy ő a coupon rendszert 
meg nem engedi ! A dolog tehát be volt bizonyítva. 
Sárközy ur az én keresetemet az ö felirásos rendszeré
nek segítségével szépen, minden feltűnés nélkül elúsz
tatta. És ha itt tekintetbe vesszük, hogy a felírást nem 
egy pénztárosnő, hanem maga a főnök, az anyja, a 
felesége és az egész polgári rokonság felváltva végezték, 
a napnál világosabban rájövünk annak nyitjára, miért 
ragaszkodott Sárközy ur kétségbeesetten a felíráshoz és 
miért mentek az én főpincér szaktárs elődeim és én 
anyagilag rákmódra hátrafelé, dacára, hogy dol
goztunk.

íme, ilyen dolgok is történnek. Ilyen kizsákmá
nyolás is megtörténhetik, amilyen velem és társaimmal 
az oly sokszor felmagasztalt polgári család szentélyének 
a keretén belül történt. Mert Sárközy ur a legbarátsá
gosabb és családiasabb ábrázattal fogad mindenkit, sőt 
ki is jelenti, hogy ő is pincér volt és a vége az, hogy 
az ember az ilyen patriarchális viszonynál az ingét is 
ott hagyja. Ez is mutatja, hogy „osztályharc" nélkül 
sohasem lesz megélhetésünk.

E sorok nyilvánosságra hozatalának egyébként 
az a célja, hogy megvédjük főpincér kartársainknak a 
jogait s képet nyújtsunk egyről-másról, ami az 
összeséget érdekli.
Szakáts Antal, Kautsky Conrád, Rácz Vilmos.

Elhelyezettek névsora.
Burghart Pál főszakács Katona Géza étterme, 

Kondor Ferenc főpincér, Nagy Lajos fizetőpincér, Kó- 
nyi Lajos, Nuger Zsigmond éthordók Tisztviselő 
Casinó, Szabó András éthordó Pannónia szálloda Sop
ron, Kovács József borfiu Schuller étterme, Nagy János 
borfiu Katona Géza étterme, Scmits Géza étterme Sas
kör, Rász Ferenc borfiu Schuller étterme, Áfrány Gyula 
éthordó Szolnok állomáson, Gergely László éthordó 
Aszner étterme, Ságh Lajos éthordó Schuller étterme, 
Boda Sándor éthordó Demjén étterem Léva, Soltész 
Márton étlapiró Baár pilseni sörcsarnok, Otaltics Dezső 
éthordó Kaas étterme, Peterlongo szobapincér Angol 
királyné, Mány Gábor éthordó Continental, Rácz Fe
renc, és Szögény Béla borfiuk Tisztviselő Casino, Rie- 
gel Károly, Tóth István, Roskó József, Lippner Gusz
táv éthordók és Mátyás Gábor borfiu Katona Géza ét
terme, 1 auber Károly, Gelbmann Dezső, Szintay Sán

dor botfiuk Katona Géza étterme, Gemann János, Szakos 
József borfiuk Szíics és Balika étteime, Juhász Lajos 
éthordó Eibenschülz szálló Tapolca, Kozás Béla ét
hordó Demjén étterem Léva, Bartl Mihály, éthordó, 
Kostari Vilmos borfiu Schuller étterme, Nagy József 
éthordó Balassa-szálló Balassagyarmat, Farkas Farkas 
éthordó Nagymarosi Casinó, Csonka Jenő éthordó Va
dászkürt, Szabó András éthordó Paks.

Szakszervezeti ügyek.
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, maga fogja annak kárát vallani!

Bojkot, Az éttermi segédek szakszervező-bizottsága 
bojkottálta a „Fogadó" cimü pincéreken élősködő 
férclapot. Ahol ez a lap van, oda éttermi segéd ne 
menjen.

*
Hanusz fogházörböl lett kávés üzletében tisztességes 

éttermi segéd nem dolgozik.
*

Mádai vendéglős ur azt hiszi, hogy ő próféta, s 
hogy mi az ő profétálásából megélünk. Kenyeret és tisz
tességes bánásmódot kérünk pincéreknek: nem jöven
dölést.

*
Kérelem nemesszivü kartársainkhoz. Ezúton kér

jük t. kartársainkat, egy szegény, 4 gyermekkel hajlék
talanná vált kartársunk felsegélyezésére. Kegyes ado
mányokat kérjük, hogy lapunk szerkesztőségéhez jutta'ni 
szíveskedjenek. Varga.

Figyelmeztetés! Az utóbbi időben előfordult, hogy 
a helyközvetitő egyes alkalmazottaihoz olyan ajánlatok
kal lépett némely elhelyezést kérő szaktárs, melyek el
lenkeznek a tisztességes ügykezeléssel. Figyelmeztetjük 
úgy az illetőket, mint egyáltalában mindenkit, aki elhe
lyezésünket igénybe veszi, hogy egyleti elhelyezőnk 
nem ügynöki uzsora rendszeren épült és hogy egyleti elhe
lyezőnkben az ajándékok és borravalóknak még a fel
ajánlása is feltétlenül tilos, minélfogva mindazokat, kik 
ilyesmivel maguknak előnyöket akarnak biztosítani, egy
letünkből kizáijuk!

*
Jószívűség és jótékonyság Jirzizek János szak

társunknak igazán kemény szive lehet, mert a szegény 
gyermekek felruházása céljából kibocsátott gyüjtőivet 
visszaküldötte az egyletnek csak azért, mert a Rákócy- 
iinnepély alatt, az egylet hivatalos helyiségéből nem 
igen jól látta a menetet. Hogy mennyiben függ ez 
össze a szegény gyermekek kis cipőivel, téli alsó ruhái
val, azt nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy Jirzizek úrtól 
kicsinyes dolog ilyesmi ürügy alatt a jótékonyság alól 
kibújni.

*
A szemetes láda titka. Igazán sajnálatos felfede

zést tettek a villamos vasút alkalmazottai a hó 5-én 
reggel a Boráros téren. Egy szegény, félig megfagyott 
borfiut húztak ki egy szemetes ládából. A fiúnak a gaz
dája nem ad lakást úgy, hogy a fiú egész napi, egész
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BUDAPEST TELEFON. BECS TELEFON.

ZORN MÓP
bütorszállilási- és beraktéiozási vállalata

BUDAPEST,
V ili., József-körut 18. szám.

Elvállal mindennemű 
költözködéseket, bú

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

dalmazott bútor- 
kocsikkal. - =

f
I
I

<6

Minden 
kárért 
teljes 

felelős
séget vál
lalok.

Beraktározás száraz és tiszta raktárakba!). 

Csomag- és potlgyász - szállítások elvállaltalak.

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! szájpadlásnélküli 
müfogak kizárólag csakis műtermemben készít

tetnek mérsékelt árak mellett.

BARMA I. f o q m ü t e r m e
BúdapcSt, VII , KerepeSi-út 18. sz.

Egyesületi tagok 20 százalék engedményben részesülnek.

7

Olcsó törlesztéses

P é n z k ö l c s ö n t
földbirtokra

Házakra
T elkekre

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

Személyhitelt mindenkinek kezessel és arnélkül.

E= Ti  a z t  v i s  e I ö k ö l c s ö n ö k e t  —
5 25 évi visszafizetésre, valamint

házak, te lkek  adás vételét
közvetítünk.

Budapesti Hitelforgalmi Intézet
Budapesten, Vlf., 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 főket éke a tiszta levegő!

Hogy szobánkban állandóan

tiszta, üde levegő legyen,
rendeljük meg

j s r  Beck Károly szab. ablak
a i  szellöztető-készülékét. =

E találmány kitünően bevált. Egyszeri! szerkezetű 
és minden ablakra alkalmazható. A legcélszerűbb és 
leghigiénikusabb szellöztetökészülék.

Levélbeni megkeresésre tovább felvilágosítással 
szolgál
P o n i /  | / ó r n|>i szab. ablakszellöztetö-
DoOK l \ d l  Ü lj  készülék készítő ------

Budapest, Vili., József-utcza 14.

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

ablakszellöztető bevezettetett és kitűnőnek 
találtatott.
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A világhírű francia

DELBERC & Comp
reimsi pezsgöborgyár és a 

müncheni Hofbráu
m agyarországi íolerakata.

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.

4
4
4
4
4
4

5
*

S

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

r a n s y l v a n i a  Se c
L o u i s  F r a n c o i s  ^  C o i p p .
császári és kir. udvari szállítok. —  Ftilöp Szász Coburg Gothai Herceg Ő Fensége szállítói.

BUDAFOK.

*

12 e l& ő reo d ü  k i tü n t e t é s .
Főraktár:

B0RHE6YI FERENCZ
Budapest, V. kér., Gizella-tér I. szám.

Sürgönyeim:

FRANCOIS BUDAFOK.

N o r S  C o o c o ú r S .  I
Vezérképviselőség : 8

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

Telefon : I

BUDAFOK 15. SZÁM. J



A  szegénység nem szégyen, azonban a gazdagság boldogít!
Ennélfogva kísérelje meg minden egyes úr, hogy egy alantálló szám kiválasztásával egy hölgyet szerencséssé  tegyen 
és rendelje meg azt a sorsjegyszámot, mely azon hölgy neve mellett áll, akit vonza lm áva l kitüntet és különösen

tisztel v a g y  kedvel.

Adél 111301
Adelheid 2743
Adrienné 93187
Agatlia 3223
Ágnes 95161
Amália 3225
Anasztázia 111313
Anatolia 4022
Anna 112276
Antónia 4053
Apollónia 93188
Aranka 4060
Auguszta 95162
Auréllá 4071
Beatrix 111302
Bei'a 12414
Berta 112289
Blanka 12430
Borbála 12528
Boriska 93189
Brigita 12542
Cecília 95163
Coelestin 12550
Dóiéra 111314
Dóra 13151
Dorothea 112290
Editli 13153

Eleonóra 93190
Elvira 13227
Emma 111325
Ernesztin 24003
Éva 95164
Erzsébet 24007
Erzsi 112291
Eszter 24020
Eszti 93191
Eugénia 111318
Etel 24027
Flóra 112285
Franciska 24032
Frida 111324
Gabrielia 29540
Genovéva 95165
Gertrud 29609
Gizella 32401
Györgyike 111315
Hedvig 32414
Heléna 93192
Henrietté 32432
Hermina 111303
Hilda 41935
Hildegard 95166
Ibolyka 41949
Ida 111304

Ilka 42589
Ilma 112288
Ilona 42819
Irén 93193
Irma 43008
Izabella 95167
Janka 44359
Johanna 111321
Jolán 44370
Józsa 51375
Judith 95168
Juliska 51377
Karolin 93194
Katalin 58437
Katinka 111322
Klára 59106
Klotild 95169
Kornélia 111317
Krisztina 59146
Kunigunda 112286
Laura 59505
Lenke 111323
Leonia 59516
Leontin 95170
Lidia 63758
Lina 93195
Lucia 64416

Ludmilla 111316
Lujza 71972
Magdolna 95171
Malvin 72333
Manci 111319
Margit 73001
Mária 112283
Marianna 83024
Mariska 95172
Mártha 83085
Mártonka 111305
Matild 83098
Melánia 112287
Mici 83167
Nárcisz 95173
Natália 83203
Neszti 111320
Nelli 83214
Netti 95174
Noémi 83297
Ottilia 111306
Paula 83341
Pepi 112292
Petronella 83362
Piroska 111307
Ráchel 93186
Rebeka 112281

Regina 112299
Róza 111308
Rozália 112300
Rozina 112277
Rózsika 93196
Sári 112293
Sarolta 111309
Szerafin 112278
Szeréna 93197
Szidónia 112284
Tekla 111310
Theoclora 112294
Tercsi 112279
Teréz 93198
Terka 112295
Terus 111311
Tinka 95175
Ulrika 112296
Valér 112280
Valéria 93199
Verona 112297
Viktória 111312
Vilma 112298
Wilhelmina 93200
Zseni 112282
Zsuzsanna 2743
Zsófia 93187

Ezen sz á m o k  c s a k i s  n á lu n k  kaphatók!
Kérünk azonnali szives megrendelést, IM F * legkésőbb azonban f. évi november hó 22-ig, 
miután ezen számok gyorsan elkelnek és az I. osztály húzása már november hó 22-én megkezdődik

4 z  L o sz tá ly ú  s o r s je g y e k  á r a i:
Erjósx  s o rs je g y  F ó l s o rs je g y  Negyed s o rs je g y  Nyolcad s o rs je g y

12 k o ro n a . G k o ro n a . 3  ko ro n a . 1-50 ko ro n a .

TÖRÖK A . ÉS TÁRSA
B a n k h á z  R .  T .  B u d a p e s t e n .  L e g n a g y o b b  o s z t á l y  s o r s j á t é k  -  ü z l e t

Központ: Szervita-tér 3 Szí. ©  ©  ©  ©  ©  ©  ©  ma Sürgöljyszinj ©  ©  ©
fiókok: Teréz-körút 46., Váczi-körüt 4., Müz*ún?-körút II. TÖRÖKÉK BUDAPEST^
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Kun Szabó és Gerdenits
Első magyar önműködő ze

nélős szerkezet készítők a 
vendéglős urak b. figyelmébe 
ajánlják műhelyeikben szakszerű 
vezetésük alatt készült

„Vigadó" (Orchestrion)
önműködő zenélő müveiket,

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

A ,,VIGADÓ'1 zenélőmü teljes 
zenekart helyettesit s feleslegessé 
teszi a drága zenekarok alkalmaz
tatását. (Kockázat kizárva.)

A „VIGADÓ11 zenélőmü rövid időn belül önmagát 
fizeti ki, mert súly felhúzással és pénzbedobókészülék
kel van ellátva.

Szives látogatást kérnek
Kun Szabó és Gerdenits

első magyar zenélőszerkezet készítők
Budapest, VII., Dembinszky-utca 6. szám.

Á r j e g y i é k e t  d í j  m e n t e g e t i  k ü l d ü n k .

Orvosilag ajánlva. Olyan cipő 
nincs más

hol a világon, amely a beteg lábat stb. egészsé
gessé teszi, mint

Ritkó Győzőnél m ,

Legynagyobb Budapest fő- és szókvárosi

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

Tö r l e y  j ó z s . t s T « *

1906. november 15

TÖRLEY
JÓZS. tel®
PEZSGÖGYÁROSOK

Pincék:

Budafok (Bpest mellett)

Irodák :

BUDAPEST, Vili.,
Esterházy-utca K

TELEFON

Megrendelések számára
53 -14 .

Üzletvezetöség : 54— 93.

Figyeljünk a TÖRLEY- 
pezsgö va lód iságára !

Óvakodjunk az után
zatoktól!

Ziegkr A. és Rokotjsteii) S.
Budapest, IV. kér., Károly-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 kiinoshatatlan ruhajelzö-festókek 

minden nagyságban rendelhetők

Károly sokszorositó-készülékek, Hektograph- 
raktárában B u d a p e s t ,  VII., Sip- 
u t c a  11. 8z Árjegyzék bérmentve.

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál 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. Lukácsfűrdö Kutvállalat Budán.

Jaso!“ Kó3 nélkül borotvál I I I
Egészséges ! Kellemes ! Olcsó 1
I kgr. elegeid) 33-stiri borot/ilkozásra. Ára helyban K. 2.40 Vidékre 

3 kor. előleg3S becUldéJóvel bér.mnt/a, utánvéttel *0 fillérrel drágább.

Egyedüli készítő és szétklildő
M f l r t í  U  v e g y i p a r i  v á l l a l a t

j j t k f l í J v / L  Budapest, VI., V á c i - k ö r ú t  55. sz.
Kapható Budapesten:

Török József gyógyszerész Király-utoa 12.
Neruda Nándor drogéria Kossuth Lajos-utoa 7.
Kartsmaroff A. „ Kerópesl-ut 39.
Fodor Márton ,, Király-utoa 31— 33.
Ács Mihály „ Llpót-körut 27.
Molnár ós Móser „ Ko onaheroeg-u. II.
Datsényl Frigyes ,, Marokkól-utoa I.
Detsónyl K&roly „ FUrdő-u. 10.
Stern Zsigmond „ Váol-körut 42.

és minden drogériában.

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

é s  d ís z í té s i  vá lla la t

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

Á rjeg y zék  In gyen  é s  b é r m e n tv e ,
Elek Lipót könyvnyomdája Budapesten.
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