
I. évfolyam. 1906. december 1. 21. szám

SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK

SZAKKÖZLÖNYE
A BU D A PEST I PINCÉR-EGYLET HIVATALOS LAPJA,

ELŐFIZETÉSI ÁRA : FELELŐS SZERKESZTŐ : Szerkesztőség és kiadóhivatal :
Egy évre........................ ----- ------- 6 kor. S Z É P  L A J O S Vili., Kerepesi-ut 9 B, I. em.
Kel év re ........ - ....... —........—....... 3 kor.

T a g o k n a k  i n g y e n . Laptulajdonos és kiadó : Telefon 59—32.
M e g j e l e n i k  minden hó l-én és 15-én. BUDAPESTI PINCÉR-EGYLET ÉS ÖNKÉPZŐKÖR. Hirdetések felvétetnek árszabály szerint.

l
H iv a ta lo s  r é s z .

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n x .
A Budapesti Pincér Egylet és Önképzőkör

elnöksége pályázatot hirdet a

PÉRZBESZEDÖI ÁLLÁSRA.
Óvadék 400 K. A beszedett tagsági dijak 10°/„-a 
a pénzbeszedő jutalékát képezi. Pályázati kérvé
nyek kellően felszerelve legkésőbb 1906. január 
hó 15-ig az alulírott elnökséghez nyújtandók be,

A Budapesti Pincéregylet és OnképzoKör 
elnöksége.

Meghivó. A Budapesti Pincér-Egylet és Önképzö 
Kör folyó évi december hó 3-án (hétfőn) összes helyi
ségeiben (Kerepesi-ut 9 b. sz. alatt) műkedvelői elő
adással és tombolával egybekötött jótékonycélu tánc- 
mulatságot rendez, melyre t. c. és b. családját tiszte
lettel meghívja a vigalmi bizottság. Személyjegy 2 kor. 
Családjegy 4 kor. Az előadás kezdete pont fél 9 óra
kor. A tiszta jövedelem szegény gyermekek felruhá
zására fordittatik. Felülfizetések köszönettel fogadtat
nak és a szaklapban nyugtáztatnak. A zenét Balog 
Károly zenekara szolgáltatja. Vigalmi bizottság: Pauly 
Antal elnök, Németh Károly, Beer L.ászló, Reinhardt 
István, Grosz József, Wirth Ferenc, Szép Lajos

Kérelem. A gyüjtö-ivek tulajdonosait kéri a Buda
pesti Pincéregylet ruhakiosztó bizottsága, hogy azokat 
az idő rövidsége miatt legkésőbb december hó 3-áig 
beszolgáltatni szíveskedjenek, mely alkalommal egyut- 
tul az elszámolásokat is megejtjük.

Felhivatnak azon családos tagok, kik gyermekeik 
részére ruhára reflektálnak, hogy erre vonatkozó folya
modványukat legkésőbb december hó 7-ig nyújtsák be 
a Budapesti pincéregyletnél, Bpest, Kerepesi-ut 9b. 
I. emelet.

Van szerencsénk értesíteni a t. főnököket és t. 
tagjainkat, hogy a gyermekfelruházó ünnepély 1906. 
december hó 14-én d. u. 4 órakor fog megtartatni az 
egylet helyiségében, Kerepesi-ut 9b. I. emelet. Számos 
megjelenést kér A  ru h a k io sz tó  b izo ttsá g .

Felszólittatnak a tagok, hogy pontos lakcímeiké 
adják le a szerkesztőségi irodában, hogy a lap szét
küldése hiányt ne szenvedjen.

Minden hétfőn d. u. 4 órakor a szokott helyen 
szervező-bizottsági és bizalmiférfi értekezlet.

A Budapesti P.ncér-Egylet helyisége:
Vili, kér.,  K e rep es i-u t  9 B .  I. e m .

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

E gy le t i  in g y e n e s  e lh e ly e z ő - o s z t á ly  
IV., IVIoInár-utea 3 7 — 39. T elefon  : 9 4 — 24.

Prostituáltak.
A Rendőri Lapok egyik utóbbi számában markáns 

vonásokkal vannak lefestve azok az „Alfonzok", kiket 
a prostituáltak tartanak ki. Szomorú dolog, hogy meg 
kel! Írni, de az igazság elöl, ha az még oly rut is, 
nem lehet kitérni, szomorú dolog, hogy rá kell mu
tatni, hogy a pincér kar között is vannak oly elté- 
velyedtek, kik az „Alfonz" névre rászolgálnak.

Tüzes bélyeg gyanánt pusztítja el a pincérség 
testét ez a rákfene s kétségtelen, hogy gyökeres or
voslásra, sürgős szükség van.

Az orvoslásnak egyetlenegy, de radikális módja 
van : az ilyen „Alfonzokat" a mi körünkből teljesen 
ki kell mustrálni, ki kell őket a pincér társadalomból 
lökni ! Ezek t. i. nemcsak ami szégyenünket képezik, 
hanem a munkaadókét is.

Fliszen nem is oly régen történt az az eset egy 
ilyen Alfonzzal, hogy nem tudván már kiadásait és 
passzióit fedezni, sikkasztott 1

Az ilyen laza erkölcsű egyén, ki ilyen alacso
nyan mértékeli tisztességét, nem méltó a pincér névre.

Az ilyen az üzletben sem képes hivafásának meg
felelni és megmételyezi a többi szaktársainkat is. Legyen 
a többi még oly eiövigyázó és éber, nem tud a csábí
tásnak ellentállani s rövidesen szintén oda jut annak 
az örvénynek a szélére, melynek előbb utóbb is mély
ségbe való zuhanás a vége 1

Menthetetlenül elvesznek azok is és újból többen 
jutnak oda, ahova nekünk nem szabadna jutnunk. 
Az Alfonzok, a kicsapongást véghetetlenségig tudják
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vinni és mivel a rossz példa még ragadósabb, mint 
a jó, sokan esnek áldozatul csábításaiknak.

Megbotránkoztató, hogy némely Alfonz még üz
letben is és munkaközben is arról fecseg, hogy perditá
jával, ki még egy éve pincérleány volt, hogy töltötte 
idejét.

Persze pincérleány 1 Hát itt meg kell állani egy 
kicsit a gondolatmenetnek, mert erről az eszméről 
érdemes egy-két szóval megemlékezni.

A pincérleány rendszer Budapesten már is nagy 
mérveket öltött és pedig igazán nem fővároshoz 
méltó modorban. A pincérnöi rendszer képezi a leg
mélyebb és legmérgesebb fekélyét a pincérségnek. A 
pincérnők, ha talán tiszta szándékkal is lépnek erre 
a pályára, mégis könnyező szemekkel és fájó szívvel 
jönnek annak tudatára, hogy hogy elbuktak ! Akkor 
azonban már késő van. Bukásuk egyre mélyebb és 
sülyednek tovább abban a posványbán, mely őket 
eltemeti, magukkal ragadva és beszennyezve a tisztes
séges elemeket is !

Az „Alfonzok" pedig igyekeznek a bukást elő
mozdítani. Méltóságteljes fellépést használva, előkelő
séget mutatva, befurakodnak még a tisztes családok 
közé is, hogy ott megmételyezzék a levegőt, mert ö 
előttük semmi sem szent. Nem szent pedig azért, mert 
az ö elfajulásuk és erkölcstelen életük miatt gondol
kodó képességük is annyira meg van támadva, hogy 
már nem tudnak a jó és rossz között különbözetet 
tenni !

Azért arkajuk kiirtani közülünk ezeket az Alfon
zokat, kik nemcsak a pincérségnek, de az össztársa- 
dalomnak is szenyfoltját képezik.

Visszatérve a pincérlány-rendszerre, most már 
csakugyan ütött a 12-ik óra. Most már igazán kell 
tenni valamit, mert hisz már ott tartunk, hogy a pin
cérlányoktól egyes munkaadó elveszi a borravalót s 
Így egyenesen bűnre utalja őket. Fizetést alig ad ne
kik, de mégis megkívánja tőlük, hogy tisztán járjanak, 
lakást sem ad nekik s Így az a szegény pária a la
kást s a kapupénzt is a sajátjából kénytelen fizetni ! 
E mellett dolgozik, amennyit bir és még csapos mun
kát is végeztetnek vele !

Az ilyen elnyomottakra szinte csak sajnálattal 
nézhetünk s nem is csoda, ha más kenyérkereset 
után nézaz illető,ha mindjárttestének áruba bocsátásával 
is ! Persze a munkaadónak csak olcsó munkaerő kell 
és semmi más !

De hát ez mindaddig nem lesz máskép, mig fel 
nem ébredünk. Mig tudatára nem jövünk annak, hogy 
minden baj kutforrása az ügynökökben van. Azok ter
melik az Alfonzokat, azok termelik a pincérleányokat, 
azok csíráztatják a prostitúciót! Ezt meggátolni pe
dig minden emberi érzéssel biró pincérnek köteles
sége !

Tegye meg mindenki ezt a kötelességet I
Sz. L.

Jegyzőkönyv
felvétetett a budapesti pincéregylet saját helyiségében Kerepesi-ut 
9 b alatt, az I9J6. november hó 17-én tartott rendes választmá

nyi ülésről :

Varga István elnök megállapítja a határozatképes
séget, az ülést megnyitja, egyben pedig részvétét fe
jezi ki Géczy Kálmánnak leánya elhunyta alkalmából.

A választmány felállással tiszteli meg az elhunyt 
emlékét.

Varga István elnök az 1906. évi október hó 
21-iki ülésről felvett jegyzőkönyv felolvasását kéri.

Szép Lajos a jegyzőkönyvet felolvasván,
Varga István elnök a jegyzőkönyv b. pontjaihoz 

hozzászól és azt a megjegyzést terjeszti a választ
mány elé, hogy a szabad szervezetnek ének-próbáira 
a helyiségek nem engedhetők át.

Ez tudomásul vétetik és a jegyzőkönyv hitele
síttetik.

Varga István elrendeli az okti bér hó 31-én tar
tott választmányi ülés jegyzőkönyvének felolvasását. 
A jegyzőkönyv, Varga István elnök és Kinzl Antal 
körgazda hozzászólása után, hitelesíttetik.

Varga István elnök ezután a folyó hó november 
3-án tartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvét olvas
tatja fel.

E pontnál Varga István elnök azt javasolja, 
hogy a jegyzőkönyvben említett rendkívüli közgyűlés 
halasztassék el azon időpontig, mig a budapesti szál
lodások, vendéglősök, korcsmárosok ipartársulatával 
a tárgyalás befejezést nyer. Tudomásul vétetik és a 
jegyzőkönyv hitelesíttetik.

Varga István elnök felolvassa Honyék Lajos ren
des tag beadványát, mely 100 aláírással, záros határ
időn belül, egy rendkívüli közgyűlés egybehivását kéri 
az alapszabályok módosítása okából.

Á választmány határozata folytán Honyék Lajos 
és társai értesitendök arról, hogy az egylet elnöksége 
és vezetősége úgyis dolgozik az alapszabályok módo
sításán, mivel azonban az előmunkálatok hosszabb 
időt igényelnek, január hó 1-sö felében fog a közgyű
lés megtartatni.

Elnök felolvassa dr. Leitner z dolf levelét, mely
ben a körhelyiség felmondását tudomásul veszi.

Varga István tudomására hozza a választmány
nak, hogy a jogtanácsosi állásra dr. Katona László 
ügyvéd ur pályázik.

Géczi Kálmán és Szép Lajos hozzászólása után 
a választmány dr. Katona László ügyvédet egyhangúlag 
az egylet ügyészévé választotta, miről nevezett hiva
talosan értesítendő.

Szép Lajos felolvassa az október havi és no
vember havi tagfelvételi lajstromot. Eszerint 70 ren
des és 10 rendkívüli tag lépet az egyesület kötelé
kébe. Örvendetes tudomásul szolgál.

Elnök jelenti, hogy a pénzbeszedöi állás betöl
tendő.

A választmány olykép határozott, hogy az állás 
betöltésére a hivatalos lapban pályázat hirdettessék 
és utasítja Szép Lajos szerkesztőt e határozat fogana
tosítására.

Elnök bejelenti, hogy közeleg a farsangi évad, 
mely okból a régi szokás szerint átiratot fognak in
tézni a budapesti szállodások vendéglősök és korcs
márosok ipartársulata elnökségéhez, hogy az évi bált 
újból együttesen tartsák meg.

Elnök előterjesztésére a választmány elhatározza, 
hogy a hivatalos lapban felhívás intéztessék a szü
lőkhöz, a szegény gyermekek felruházására való ada
kozás céljából és hogy továbbá a gyüjtöivek bevo
nassanak.

Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést be
zárja.

K. m. f.
Spesny Imre Varga István

titkár. elnök.
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Nyílt levél.

Ezt a nyilt levelet azon szaktársaimhoz inté
zem kik a szabad szervezettel szemben tartózkodó 
álláspontot foglalnak el és akik még mindig ingadoz
i k  Főleg pedig azokhoz intézem, kik a kellő érzék 
hiányában, a szabad szervezettel szemben, bizonyos 
lekicsinyelő álláspontra helyezkedtek.

Nyári állásomból megtérve, első lépésem szak
társaim körébe vezetett, hol azon reám s valameny- 
nyiünkre nézve örömteijes hirt hallottam, hogy szer
vezkednek kartársaim. Derék emberek, csatlakozom 
hozzájuk, — volt a válaszom, s igazán örültem, hogy 
végre valahára szaktársaim is azon cél felé irányítot
ták ingadozó hajónkat, mely viharok által megtépde- 
sett vitorlánkat biztos révbe fogja vezetni.

Ámde csakhamar a legnagyobb sajnálatomra 
meg kellett győződnöm arról, hogy kartársaimnak 
egyrésze nemcsak hogy nem tette magáévá a szabad 
szervezet nemes eszméjének valósítását, hanem azon 
szaktársainkkal szemben, kik e nemes eszméért síkra 
szálltak, ellenszenvvel viseltetnek és velük szemben 
bizonyos tartózkodó, hogy ne mondjam jezsuita mo
dort tanúsítanak.

Szaktársaim ! Ki kell jelentenem, hogy ez nem 
c sak helytelen, de végeredményeiben veszedelmessé 
v álható dolog is I

Helytelen azért, mert azon pontok, melyeket a 
szabad szervezetért síkra szállók tábora a zászlajára 
írt, közös érdekeinket képviselik.

Veszedelmes dolog pedig azért, mert azt a ve
szélyt rejti magában ez az indolencia, hogy a pincér- 
ség továbbra is elnyomott pária, rabszolga marad. 
Miért nem akarjátok, vagy nem tudjátok megérteni 
azt, amit ma már mindenki megért, hogy a jelen tár
sadalom valamennyi osztályának átalakulása szüksé
ges? Hisz ennek megértése nem valami nehéz feladat’!

Miért ragaszkodtak a régi copfhoz s miért nem 
akarjátok elhinni azt, hogy szakmánk munkásainak 
többsége már felösmerte a szervezkedésben rejlő erőt 1

Szaktársak ! Legfőbb ideje már, hogy ti is ezen 
a megkezdett utón haladva, megértsétek, hogy ez a 
mozgalom napról-napra hatalmasabb lesz ! Itt az ideje, 
hogy megértsétek, hogy a csatlakozás a ti javatokra 
szolgáland I Hogy megértsétek, hogy maholnap szer
vezkedésünk ereje akkora lesz, hogy á> adatként ter
jed tovább feltartózhatatlanul, mindazt magával ra
gadva. ami útját állja 1

És rohanásában nem ismer gátat, nem ismer 
akadályt. Aki nem tart vele, azt a hatalmas erő le
dönti, megsemmisíti. Aki nem tart vele s talán elme
nekül az akadályt letörő erő elöl, az magára marad, 
mint a pusztai fa, melyet megtépdes mindenki s me 
lyet végül a pusztító vihar gyökerestől kidönt.

Szaktársak ! Ti is ezt a keserves megsemmisü
lést tűzitek ki végcélul? De hát nem gondoltok-e a 
jövőre ? Nem gondoltok-e arra, hogy a testet-lelket meg
emésztő munka időnek előtte tönkre tesz benneteket? 
Nem érzitek-e a megrokkanás hideg lehelletét? És 
aztán ?

Mi lesz aztán? A nyomor, a kétségbeesés, a 
nélkülözés ott áll az ajtótok előtt, — szaktársak, be 
akarjátok ezeket ereszteni?!

Vigyázzatok! Még nincs késő! Csatlakozzatok 
hozzánk, miként az őszinte szaktársakhoz illik ! A 
siker, mit hivivunk, mindnyájunkkal éreztetni fogja 
áldásdus hatását.

Jöjjetek mindnyájan, szívesen látunk benneteket. 
De ne maradjatok el, mert akkor aztán, ha hitetekben 
megrendülve, elnyomoritva, elzüllve, magatokra ma
radtok : magatokra vessetek !

Mi hívtunk benneteket! . . .
Kopcsinovits Antal.

Föpincérek értekezlete.
Ismeretes, hogy a székesfővárosi föpincérek a 

múlt napokban értekezletet tartottak. Az értekezleten 
nagy számban jelentek meg az érdeklődök. Körülbelül 
100 föpincér vett részt az ülésen.

Varga István elnök nyitotta meg az értekezletet, 
üdvözölvén az egybegyűlteket. Majd bonckés alá veszi 
a budapesti pincérek mai tarthatatlan helyzetét, amely
ből kifolyólag alakították meg a mostani mozgalmat, 
melylyel már is szép eredményt értek el, mert a főnö
kök is belátják, hogy a pincérek helyzetén javí
tani kell.

Az ügynöki uzsorára áttérve, ki kell jelentenie 
szólónak, hogy a pincérségnek türelme elfogyott! 
Immár itt az ideje, hogy ezen fekélyt testünkről el- 
távolitsuk. Azt a kegyetlen kizsákmányolást, melyet 
az az uzsora rendszerük okoz, tovább tűrni nem 
lehet már!

Fejtegeti továbbá azt, hogy igenis, mi vendéglői 
munkások jogosan követeljük azokat a kívánságokat, 
amelyeket sok memorandumozás utján sem kaptunk 
meg a főnököktől.

Téves az a fölfogás a vendéglősök részéről, hogy 
mi talán terrorizmust akarunk kifejteni. Erről szó sincs! 
De igen is határozott bár, de egyenes és tisztességes 
utón fogjuk magunknak kivívni azt, ami minket meg
illet és ebben a jogos küzdelemben nem csak illő, de 
méltányos is, hogy tartsanak velünk a föpincérek is. 
(Általános helyeslés.)

Egypár évvel ezelőtt már egyszer tárgyalás 
folyt az ipartársulattal a szabad nap ügyében, de akkor 
nem vezetett a dolog eredményre. A mostani közel
múlt ülésen pedig Gundel elnök úgy állította oda az 
egylet vezetőségét, mintha itélöszék elé lettünk volna 
állítva! Kéri a föpincér szaktársakat arra, vonják le 
ebből a konzekvenciákat s lássák be, hogy a főnökök 
a mi javunkra nem igen hajlandók bármit is tenni! 
Meg van róla győződve, hogy ha a föpincérek nem 
térnek ki a küzdelem elöl, összetartással a végered
mény előnyös lesz!

A mai viszonyoknál fogva jogosult ez a mozga
lom, mely küzdve küzd az ügynöki rendszer eltörlé
sére, a szabad nap kivivására. Ez utóbbit főleg azért 
akarjuk kivívni, mert ezáltal a munkanélküliek kenyér- 
keresethez jutnak, mert ha csak egy héten kétszer 
dolgoznak is, meg vannak mentve a nyomortól és mi, 
akik üzletben vagyunk, szívesen lemondunk egy napi 
keresetünkről a családos kartársak javára.

Hogy tovább menjek — folytatja szóló — kívá
natos ez a szabad nap egészségi szempontból is, mi
kor is a pihenés után újabb erővel és több ambíció
val tud dolgozni az ember.

A revier rendszerről szólva, igen-igen kívánatos 
volna, ha azt behozhatnók. Kéri a föpincéreket, mond
ják meg véleményüket és ragadják meg az alkalmat, 
miután az utolsó óra itt van arra, hogy az ügynöki 
rendszer eltöröltessék és a szabad nap kivívható legyen!
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Fejtegeti azután a Bp. pincéregylet betegsegélyzö 
ügyét. A beteg létszám annyira meg terheli mar a 
pénztárt, hogy majdnem deficittel fog végződni az 
egyleti elszámolás az év végén. Mint magánjellegű 
pénztárnak, nem az a célját, i, hogy tagjait megsar
colja és most nincsenek olyanok, akiket tiszteletbeli 
taggá meg lehetne választani és akik egy pár száz 
koronát, ajándékoznának. Mondjunk le inkább az orvosi 
rendszerről, mert elöbb-utóbb úgy is feloszlatja a kor
mány a betegsegélyzö egyleteket mind és törekedjünk, 
együtt érzéssel és egyetértéssel inkább arra, 
hogy keresztül vihessük azt, hogy érdekeink más utón 
nyerjenek kielégítést.

Példát vehetünk a kerületi betegsegélyzöröl, mely 
szintén a munkás betegsegélyzöbe Íratta át tagjait, 
továbbá a tisztviselők egyesülete is Így tett. Mi is 
eredményt érünk el, ha mi is erősen összetartunk 1

Igyekeznünk kell tehát vállvetett erővel együttes 
munkát tenni, mert csak ezen utón fogja céljait be- 
tölthetni a Bp. pincéregylet.

Géczi Kálmán felkéri az elnököt, mint illetékes 
fórumot arra nézve, hogy világosítsa fel ennek a szer
vezkedésnek a mibenlétéről.

Varga István kijelenti, hogy a mozgalmi bizott
ság munkájának bizalommal néz elébe és arra kéri, 
hogy vállvetve sorompóba lépjenek az együttes mű
ködésre, mert ennek nincs jelenleg más célja, mint a 
szabad nap és az ügynökök kizárása. (Felkiáltások: 
Le az ügynökökkel 1 Nem türjük meg őket 1)

Mitrovátz Adolf : Mi igen is együtt érezünk és 
szándékozunk szervezkedni, de nem olyan módon, ha
nem más színezetet akarunk adni a mozgalomnak ! 
Gondolják meg jól a mai helyzetet, nehogy ez a moz
galom, amely már elég erős arra, hogy jogait kivívja, 
az egyletet elsöpörje a föld színéről, mert ha önök 
nem állanak melléjük, elöbb-utóbb ez fog bekövet
kezni. (Alighanem osztályozni akarják a pincéreket ; a 
föpincéreket egy kategóriába és az éthordókat két 
kategóriába. Én nem tudom, de a verebek — más 
dolguk nem lévén — ezt csiripelik. — Szerk.)

Szép Lajos kér néhány szót, melyben előadja, 
hogy igen is szükséges, hogy a helyközvetités a saját 
kebelünkben kizárólag működjön, hogy a munkaadó 
és munkás közt egy bizonyos családi jelleget öltsön 
és ne kelljen szemlesütve, hunyászkodó módon a főnö
köktől kérni bármit is, hanem nyílt homlokkal állhas
sunk elébe. Ép igy pártolja a szabadnapot is, mely a 
pincérmunkásnak szellemi erőinek művelésére és testi 
erejének gyarapítására szolgálna.

Áttérve a pincértanonckérdésre, előadja, hogy 
mily üdvös lenne az, ha a fiataloknak a lakásviszo
nyait rendeznék olykép, hogy követeljék a munka
adóktól a házba való lakást, mikor is aztán nem lesznek 
kitéve annak, hogy időnek előtte, korán elpusztuljanak.

Oadl Andor szóvá teszi, hogy a szaklap annak 
idején az ö eljárását korholta. Ha öt tényleg hibás
nak tartják és ö róla feltételezik, hogy megsértette a 
pincérséget, úgy ö nyilvánosan bocsánatot kér, de kéri 
a szaklap szerkesztőjét, hogy kissé kíméletesebb 
legyen.

Szép Lajos, mint szerkesztő, kijelenti, hogy a 
lap igenis megrója mindazokat, kik arra okot adnak, 
legyen az főnök, föpincér, vagy éthordó épugy azokat is 
megrója, akik a szervezkedés eszméinek kerékkötői, 
vagy elnyomói akarnak lenni,

Varga István kifejti azt, hogy az összetartás fe
leslegessé teszi a radikális eszközök igénybe vételét 
akkor, mikor a föpincérek is pártunkra állanak és 
együtt küzdünk. (Élénk helyeslés.)

Az ülést ezután berekesztette.

Nyilatkozat.
A Magyar Vendéglős és Kávés Ipar november 

hó 15-én megjelent22. számában. „Sürgős aktualitások" 
cimü közleményében a budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok és a budapesti pincér egylet 
kiküldöttei közt november hó 8 án lefolyt közös érte
kezleten a szabadszervezetre vonatkozólag elmondott 
szavaimat nem adja hűen vissza, és az ott közöltek 
a valóságnak meg nem felelnek.

Igaz, hogy én Gundel János elnök ur egyenes 
felszólalására kinyilatkoztattam, hogy sem a budapesti 
pincér egyletnek, sem nekem mint elnöknek, a moz
galomhoz semmi közöm, amint nem is lehet, mert a 
szabadszervezet és a budapesti pincér egylet nem 
egy dolog és azonos e két dolog nem is lehet.

Nem igaz azonban, hogy én azt elitélem és hely
telenítem, sőt mint pincér, az összpincérség jogai és 
érdekei megvédésére, az egyedül alkalmas eszköznek 
a szervezkedést tartom ; természetesen csak addig, mig 
az a lehetőség határai között mozog s az ily mozgal
mat én úgy mint a múltban, úgy a jövőben is támo
gatni hajlandó vagyok.

Varga István.

Közönség köre.*)

Nyilatkozat.
„A Szállodai és Vendéglői Segédek Szakközlö

nyébe" f. évi november 15-iki számában a közönség 
köre rovatban „Kizsákmányolás családi körben“ cim 
alatt ellenem intézett támadásra az a megjegyzésem, 
hogy az a legperfidebb rágalom, amiért is az ügyet 
az illetéket bíróságnak már átadtam.

Sopron, 1906. november hó 27-én.
Maradok kiváló tisztelettel

Sárközy Ferenc.

Szakszervezeti ügyek.
Az éttermi pincérek is megértették végre a többi 

szervezett munkástestvéreink osztályliarcát és ezen az 
alapon megalakították a szabad szervezetet. Ennek 
révén rövid idő múlva talpra fogják állítani a legki- 
zsákmányoltabb, örökösen munkában görnyedő pin
céreket is, kik most végre kezdenek öntudatra ébredni 
és remélhetőleg belátják gazdasági helyzetük tartha

*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget
a Szerk.
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tatlanságát s al osztályharczot megindítják a munká
sokon élősködők ellen. A Budapesti Pincér Egylet 
1896-tól kezdve évröl-évre könyörgött, memorandu- 
mozott a vendéglősök ipartársulatánál, hogy végre- 
valahára tegyen valamit az elnyomott pincérség érde
kében. A válasz mindig „majd“ volt. Szavunk elve
szett. a pusztában kiáltott szóképpen, erőink elfogy
tak, tengődtünk, anélkül, hogy csak valamicskét is 
javult volna helyzetünk. Szervezett voltunk azonban 
máris hatást keltett s egyelőre legalább erkölcsi sikert 
is ért el.

Az országos vendéglős-kongresszushoz intézett 
memorandumunkat tárgyalás alá vették, ami bár kevés, 
de eredmény, mert|eddig még azt sem tették. Gundel 
János összehívta az ipartársulat választmányát és 
csodálatos! — most megadják az egyleti munkaköz
vetítést, ami a vérszopó ügynöki rendszert dönti meg, 
sőt még a szabadnapot is, csak ne szervezkedjünk 
mert ez tisztességes pincérnek nem való. Ahá! Hát ez 
fáj ezeknek az uraknak! Kik havi 10 — 15 korona éh
bért adnak és bennünket úgyszólván rabszolga-sors
ban tartanak! Ámde ennek a régi korhadt rendszernek a 
megdöntésére mi egyet értünk. Mert a pincérek kö
zött uralgott széthúzás már megszűnt és öntudatosan 
haladunk a kitűzött cél felé.

Tudjuk, hogy a munkaadók osztályérdeke más, 
mint a mienk, ámde mi már meguntuk a jármot s az 
évtizedes igát s azt lerázzuk magunkról és csatlako
zunk a többi szervezett osztályharcban levő munkás- 
testvéreinkhez. Nagyon téved a mindig „majd“-ot 
mondó ur, ha azt hiszi, hogy ez csak szóbeszéd! Ez 
nem szálló szó többé! Ez kiáltó vihar, mely tisztítja 
a levegőt s elsöpri az ellenállókat!

Az a másfélezer felemelt kéz kenyeret és jogot 
kér, hogy ők is, mint emberek éljenek! Itt már csak 
tények és intézmények tudják csupán kielégíteni a min
dig háttérbe helyezett pincérmunkásokat, nem frázi
sok! A jó tanácsot mi már nem vagyunk hajlandók 
kenyér gyanánt elfogadni!

Figyelmeztetjük a munkaadókat, jól fontolják meg 
mit cselekszenek, mert ha baj lesz, az nem a mi ba
junk lesz, tianem azoké, akik magukra vessenek, hogy 
indolenciájukkal e bajt előidézték. Ezt a figyelmezte
tést ma még jóindulattal tesszük és barátságosan! Ha 
a helyzet nem változik, más hangot fogunk használni!

*
Sztrájk a Kaas étteremben. Vogl Rezső éthordót 

Kaas vendéglős elbocsátotta. Az elbocsátásnak alapját 
a lehető legnagyobb igazságtalanság képezte. Vogl 
szaktársunk ugyanis semmi egyebet nem tett, mint
hogy eleget tett pincéri kötelességének. Vendégek jöt
tek ugyanis az étterembe, s Vogl szaktárs előbb a 
vendégeket szolgálta ki, s csak azután lépett az ét
terem tulajdonos asztalához, ki szintén rendelt valamit, 
hz csak természetes dolog, s minden józanul gondol
kozó főnök csak helyeselni tudja, hogy ha a pincér

előbb a vendégnek áll szolgálatára. Nem úgy Kaas. 
Vogl szaktársunk kifogástalan eljárását azzal jutal
mazta, hogy öt az üzletből nyomban elbocsátotta. A 
személyzet fölháborodással vette tudomásul ezt az ön
kényeskedést, s azonnal értekezletet tartván, kimondta, 
hogy Vogl szaktárssal szolidaritást vállal s mind a 
tizennyolc érthordó, valamint a tizennyolc borfiu is 
rögtön elakartak távozni. Kaas könyörgésre fogta a dol
got, de a személyzet jogos igazsága érzetében, nem 
engedett, s kijelentette, hogy csakis abban az esetben 
hajlandó a szolgálatot felvenni, hogyha az igazság
talanul elbocsátott Voglt Kaas visszaveszi, egyúttal 
pedig arra nézve is kötelező Ígéretet tesz, hogy a 
személyzettel szemben oly bánásmódot tanúsít, mely a 
tisztességes és önérzetes munkást nem csak méltán, 
de jogosan is, megilleti. Kaas kénytelen volt belátni, 
hogy a személyzet álláspontja minden tekintetben 
helyes, Voglt visszavette s arra nézve is kötelező Ígé
retet tett, hogy hasonló önkényeskedő eljárástól jövő
ben tartózkodni fog és a bánásmódja sem fog töhbé 
kifogásra okot adni. A személyzet erre azután újból 
munkába állott.

Ez a példa ismét megmutatta, hogy az erő az 
összetartásban rejlik. De megmutatta azt is, amit a 
főnökök egy része még mindig nem akar elhinni, hogy 
tudniillik a pincérség már nem hajlandó az a lebecsült, 
semmibe sem vett tömeg lenni, milyennek eddig oly 
szívesen látták. Nem! Emberek vagyunk, emberi jo
gainkra számot tartunk és azokat sem szép szónak, 
sem erőszaknak fel nem áldozzuk!

Nyilvános bocsánatkérés. Alulírott ezennel bocsá
natot kérek Eisinger Sándor szaktársamtól, kit egy 
önfeledt percben megsértettem.

Budapest, 1906. november 25.
Fodor Károly

főpircór.

Ezzel a bocsánatkéréssel a bocsánatkérö expiálta 
abbeli elkövetett vétkét, hogy egy szaktársunkat meg
sértette. Az ügygyei tehát nincs mit tovább foglal
kozni. Csupán azt jegyezzük meg, hogy annak a pin
céri önkényeskedésnek, melyet némely föpincér oly 
szívesen kultivál, immár teljesen lejárt az ideje. A 
legszigorúbban fogjuk ellenőrizni, hogy szaktársainkat 
akár föpincér, akár más megsértse, vagy bármi módon 
háttérbe helyezze, ha arra az illető pincér okot nem 
szolgáltatott. A hajnal dereng s mi nem engedünk a 
hajnalpirkadás elé mesterségesen felhőket huzni.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Üzlet átvétel. Kövessy István ismert törekvő szak- 
társunk átvette a szegedi Dréher-féle sörcsarnokot s 
azt a legmodernebbül átalakítva és berendezve már 
meg is nyitotta. Üdvözöljük Kövessy szaktársunkat 
uj vállalkozása alkalmából s a legjobb sikert tiszta 
szívből kívánjuk neki.
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Kávéház átvétel. Patonay Céza szaktársunk át
vette a Gerlóczy-kávéházat, mely szaktársaink kedvenc 
találkozási helye. A figyelmes kiszolgálás, a jó italok 
és a minden tekintetben kifogástalan vezetés, bizto
sítja szaktársunknak a boldogulást, amit kívánunk is 
neki tiszta szívből.

Egy gyászjelentés. Hogy menyire élösködik az 
ádáz ügynöki rendszer a pincérség testén s mily bol
dogító érzés attól megszabadulni, legjobban mutatja 
az a gyászjelentés, mellyel aradi szaktársaink búcsúz
tatták el az ügynöki rendszert, annak megsemmisítése 
alkalmából. Aradon tudniillik soha többé ügynöknek 
közvetíteni nem szabad. A közvetítést a szaktársulat 
végzi.

Az érdekes gyászjelentés igy hangzik:

Az aradi kávéházi és éttermi alkalmazottak
örömtelt szívvel jelentik, hogy 1906. november 
hó 14-én éjjel 2 órakor az

ügynöki reodSzgr

hosszú, becstelen pályafutása után, melyben a 
kizsákmányolás undorító gazsága dühöngött és 
semmiben sem különbözött az afrikai embervá
sártól, mely hosszú éveken keresztül a kávéházi 
és éttermi alkalmazottak véréből táplálkozott, a 
mai napon a rothadás minden jelei között elha
lálozott.

Amilyen becstelen volt gaz élete, olyan volt 
csúfos halála. A szociáldemokrata alapon szerve
zett kávéházi és éttermi alkalmazottak a dögvész
ben elhalálozott ügynöki rendszer maradványaira, 
melyek e szerencsétlen ország más városaiban 
még virulnak és szopják a kávéházi és éttermi 
alkalmazottak vérét, — ez utón hívja fel az or
szág kávéházi és éttermi alkalmazottainak figyel
mét, hogy vegyenek példát az aradi éttermi és 
kávéházi alkalmazottaktól és döglesszék meg a 
vérükön táplálkozó ügynöki rendszert.

Temetése a veszett kutyák bestiális üvöltése 
és a sipisták könyhullatása közben történik.

A túlvilágra a szervezett kávéházi és éttermi 
alkalmazottak megvetése kisérje.

Adakozzon mindenki a megdöglött aradi 
ügynöki rendszer emlékének egy köpést.

Arad, 1906. november hó 13.

Az aradi szervezett kávéházi és éttermi 

alkalmazottak.

Reméljük, hogy elérkezik majd nemsokára az az 
az idő, hogy a többi városok — s főleg Budapest — 
hol még mindig folyik a kizsákmányoló ügynöki rend
szer, nemsokára hasonló gyászjelentést adnak ki!

Egy intelligens asszony, ki eddig saját háztartását 
vezette és aki a gazdaság minden nemében és ágában 
jártas, ajánlkozik, mint gazdaasszony, vagy házvezetőnő 
urasági házhoz, vagy magányos úrhoz. Czime megtud
ható lapunk szerkesztőségében, Budapest, Rákóczi-út 
9 b. 1-sö emelet.

Vendéglő átvétel. Horváth Lajos szaktársunk e hó 
1-én vette át a Jánossy-féle üzletet a Baross- és 
Mária-utca sarkon. A Vig Cimborához címzett üzletben 
a jó bor és a jó konyha az a cél, melyet az uj tulaj
donos magának kikötött. Ajánljuk az uj üzletet szak
társaink figyelmébe és az uj gazdának sok szerencsét 
kívánunk!

Kérelem a nemes szivü kartársakhoz! Ez utón 
kérjük ismételten kartársainkat, hogy egy szegény 4 
gyermekkel hajléktalánná vált kartársunk felsegélyezé
sére siessenek. Az illető tél idején betevő falat nélkül 
beteg feleségével és gyermekeivel a hidegben nyomo
rog. Appellálunk kartársaink ismert jószívűségére s 
kérjük őket, hogy jólelkü adományaikat lapunk szer
kesztőségéhez juttatni szíveskedjenek.

Egy szerkesztő (?), aki hazudik. Ez alatt a cim
alatt a Magyar Vendéglős és Kávés Ipar írja a kővet
kező jellemző dolgokat: A nyájas olvasó bizonyára 
nem veszi rossz néven, hogy újból is G kerül sorra, 
Ö a nagy sörgyáralapitó országbolonditó, kontrakon
gresszusi fö-förendezö, aki idegen toliakkal dicsekszik. 
Ö, Flór Győző, a dicső férfi, akiről immár belügymi
niszteri végzéssel megállapítva van, hogy tudatosan hazu
dott, hogy olvasóit szándékosan tévútra vezette, hogy 
nemcsak méltatlanul, jogtalanul használja és bitorolja 
a magyar vendéglős és kávés ipart (ha — sajnos ilyen 
a törvény ! — ettől törvény utján el sem tiltható), és 
akit mindezek utján, alapján és következtében gróf 
Andiássy Gyula belügyminiszter arra kötelezett, hogy 
lapjáról a hamis cégtáblát azonnal vegye le. Flór ur, 
helyesebben a lapja rendeleti utón ezek szerint Brown- 
Sequardi beföcskendezés nélkül is egyszerre csöndben 
és feltűnés nélkül megfiatalodott, mire azok — kiket 
rossz sorsuk a Fogadó asztalára kényszerit, nyomban 
megállapították, hogy „ennélfogva az ügy nagyon 
fiatal." Itt leközöljük az Andrássy-féle végzést — meg- 
valljuk őszinte örömmel — habár nem illik vígnak 
lenni temetéskor, mivelhogy úgy tudjuk, hogy nem
csak a nevetségesség, hanem a hazugság is öl. A mi
niszteri végzés a kővetkező: Magyar kir. belügyminisz
ter. Szám 83.342/1906. Ili—a. Tárgy: A „Fogadó" c. 
lap alcíme. Folyó évi május hó 31-én 100,033, sz. a. 
hozott véghatározatát, melyben Barta Béla budapesti 
lakos panaszának azt a részét, mely szerint Flór 
Győző a kiadásában megjelenő „Fogadó" cimü lapnak 
a „Magyar vendéglős- és kávésipar“ címét alcíméül 
használja és ezzel azt a vélelmet kelti, mintha a „Fo
gadó" cimü lap a „Magyar vendéglős- és kávésipar" 
cimü szaklapból alakult volna, figyelembe vehetőnek 
nem találta, mig Barta Béla panaszára felhívta Flór 
Győző budapesti lakost, hogy a kiadásában megjelenő 
„Fogadó" cimü lapjáról a „volt szegedi újkor" alcímet
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és a „IX-ik évfolyam " je lzést távo lítsa  el, Barta Béla 
és Flór G yőző által b en y ú j to t t  fellebezések folytán 
fe lülvizsgálván: a h a tá ro z a tn a k  első részét indokainál 
fogva helybenhagyom , mig m ásodik  részét megváltoz
tatom ak kén t ,  hogy Flór Győző, a volt szegedi „Új
kor" c. je lzés t  tovább ra  is használja ,  mig a IX. évfo
lyam megjelölés elhagyására köteleztetik, mert panaszos 
se vonja k é tségbe  Flór Győző azon állítását,  miképp 
a Szegeden m egjelent „Ú jkor" c. lap az ő tu la jdoná t 
képezte s igy ezen alcím haszná la tá tó l ,  m iután  az 
panaszos é rdekeit  nem sérti , sem pedig összetévesz-  
tésre alapul nem szolgál, nem ti l tható  el, illetőleg 
ezen a k im n e k  lapjáról való e l távo l í tá sára  nem k ö te 
lezhető. Miután azonban  a „Fogadó" czimü lapot az 
iratok ta n ú sá g a  szer in t  csak  1904. évi m ájus hó 1-én 
indította meg, ennélfogva a IX. évfolyammal való jel
zése a lapnak ezidöszerint a valóságnak nem jelel meg 
s igy annak ily módon való megjelentetése sajtórendé
szeti szemponthói kifogás alá esik. Erről polgárm ester  
urat folyó évi ju l ius  hó 114-án 138,918 sz. a. kelt je 
lentésére a m ellékletek  v isszakü ldése  mellett további 
eljárás vége tt  ér tesítem . Budapest ,  1906. évi szep tem 
ber hó 22-én. A miniszter m e g h a g y á sá b ó l : Olvashatlan 
aláírás s. k., miniszteri tanácsos .  Ezek u tán  a „Fogadó" 
czimü állítólagos szak lap  címének, je llegének, é r té 
kének, erkölcsi m egb ízha tó ságának ,  bírálatát,  u ta
lással a hazugság bélyegére, m inden becsüle tes  gon- 
dolkozásu em ber b írá la tá ra  biz/.uk.

tette, hogy a gyűlés bejelentését tudomásul nem veszi 
és annak megtartását nem engedi meg. A főkapitány a 
törvényre hivatkozott, amelynek értelmében zárt helyen 
tartandó nyilvános gyűlést huszonnégy órával előbb kell 
bejelenteni a hatóságnak. A főkapitány a gyűlés betil
tását még azzal is indokolta, hogy éjszakai gyűlést nem 
engedte meg, mert az éjszaka a nappali munkában 
elfáradt polgárság nyugalmára való s esetleges rend
zavargásokkal az éjszakai nyugalmat megzavarják. A 
rendőrség tudomására adta a pincéreknek is, 
hogy a főkapitány a gyűlés megtartását nem engedé
lyezte és figyelmeztette őket, hogy éjjel ne menjenek el 
a Munkás-Otthonba. A Munkás-Otthon titkára az Otthon 
kapujára egy írást függesztett ki, amelyben tudomására 
adta a pincéreknek, hogy a gyűlés a hatóság közbelé
pése folytán elmaradt. ■— Ezúttal tehát elmaradt a gyűlés. 
„Győztél Robespierre!“ De még eljön az az idő, hogy 
máskép diskurálunk mi is és majd akkor mi győze
delmeskedünk!

Szerkesztői üzenetek
-- Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza. —

Több éttermi munkás. A legszívesebben állunk szaktársaink 
rendelkezésere, de ilyen támadó cikket, s főleg ennyire szemé
lyeskedő modorban tartva, névtelen levélre nem közölhetünk. 
Nekünk legalább is tudnunk kell, hogy ki a cikk Írója, hogy a 
sajtóbiróság előtt felelhessünk róla szükség esetén. Természete
sen ez nem azt jelenti, hogy a cikkíró nevét máshol is közöljük. 
Ez szerkesztőségi titok marad. Szíveskedjenek tehát megírni, ki 
a cikk szerzője s ki vállal érte felelősséget. Akkor jövő szá
munkban hozzuk.

Betiltott pincér gyűlés. Az aradi pincérség összesége 
agilis mozgalmat indított szervezkedés céljából. Egyik 
gyűlésükön kimondották, hogy szakszervezetté tömörül
nek. A pincéreket ebben a mozgalmukban természetesen 
a szervezett aradi munkások is támogatják, különösen 
a Munkás Otthon fejt ki nagy agilitást. A pincéreknek 
ezt a mozgalmát nehány aradi kávés és vendéglős nem 
nézte jó szemmel, különösen egyes pincérek árulták el 
társaik ügyét. Ezek után az aradi összmunkásság tette 
magáévá a pincérek ügyét és röpcédulákat osztottak 
ki, amelyben nyilvános ülésre hívták össze a 
munkásokat. A nyilvános gyűlést bejelentették 
Sarlót Domonkos aradi főkapitánynak, aki kijelen

Nyilttér.

E rovatban közölt okúit nem vállal felelős ;éget a szerk.

Köszönetnyilvánítás.
Dr. Varga József orvos u rnák  ezen utón fejezem 

ki h á lám a t  azon fáradha ta t lan  buzgalm áért,  melyet 
szerete t t  kedves jó anyám  halálos betegsége a lka lm á
ból kifejtett.

Szép Lajos.

N y í l t - t é r * )
Nyilatkozat.

A „K ris tá ly“-vizet,  m int ki
tűnő  tisz ta  forrásvizet m a 
gam  is sz ívesen iszom és 
orvosi g yako r la tom ban  is sz í
vesen rendelem.

Dr. GerDczy Zsigmond
egyetemi tanár, 

a Szt -László kórház lőorvosn.

*) E rovatban közlőitekért nem vállal 
felelősséget a Szerk.
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Liltke
„Casinó

A világhírű francia
y

a

külön töltés.

Budapesti főraktár:

IV ,  Szép utca 3.
TELEFON 10 85. SZ.

^ DELBERC & Comp *
^  reimsi pezsgöborgyár és a J  

k  müncheni Hofbráu V
 ̂ m a j j y a r o r s z á j j l  f o l e r a b a t a .  ^

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

Y raktára
A k

P Brázay K álm ánnál ^
^  Nluzeum-körut 23. S

v i

T r a n s y l v a n i a  S e c
L o ü í s  F r a n c o i s  4  C o i D p .
császári és kir. udvari szállitdk. ~  Fiilöp Szász Coburg Gothai Herceg Ö Fensége szállítói.

BUDAFOK.

> v

1 2  ? l s ö r e i ) d ü  k i t i i r ) t ? t é s .
Főraktár:

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

Sürgönyeim:

FRANCOIS BUPAFOK.

i

S E J

H o r S  C o r y c o í i r S .
Vezérképviselöség :

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

Telefon :

BUPAFOK 15. SZÁM. S
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BUDAPEST |[ TELEFON. BECS TELEFON.

ZORN MÓR
bütorszállilási- és beiaktáiozási vállalata

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.

I
Is

Minden 
kárért 
teljes 
felelős
séget vál
lalok.

BeraKfározás száraz és tiszta raKtárahbar). 

Csomag- és podgyász - szállítások elvállaűatnak.

Egyesek és teljes fogsorok, teljesen szájpadlás és 
inylemez nélkül is. Arany koronák, arany- es kau- 
csuk-hidak, melyeket nem kell és nem is lehet a 
szájból kivenni; eltörhetellen, a gyökerek eltávo
lítása fölösleges, rágásra azonnal használhatók, 
10 évi jótállással 24 óra alatt készíttetnek. Vidékiek 
megvárhatják. Saját találmányi! szájpadlásnélküli 
nuífogak kizárólag csakis műtermemben készít

tetnek mérsékelt árak mellett.

BARNA I. fogmüterme
BüdapeSt. VII , KerepeSi-út 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 annélkül.

^ T i s z t v i s e l ő  k ö l c s ö n ö k e t ^
5 25 évi visszafizetésre, valamint

házak,  t e l k e k  a d á s  véte lét
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,

me ynek főkéi éke a tiszta levegő!

Hogy szobánkban állandóan

tiszta, üde levegő legyen,
rendeljük meg

mw Beck Karoly szab. ablak
i t  szellöztetö-készülókét. =

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

Levélbeni megkeresésre tovább felvilágosítással 
szolgál

szab. ablakszellöztetö- 
késziilék készítőBeck Karol

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

ablakszellíPtető bevezettetett és kitűnőnek 
találtatott.
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híun Szab:> és Gerdenits
Első magyar önműködő ze

nélős szerkezei készitök a 
vendéglős urak b. figyelmébe 
ajánlják műhelyeikben szakszerű 
vezetésűk alatt készült

, , V i g a d ó 14 ( O r c t ie s lr io n )
önműködő zenélő müveiket.

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

A ..VIGADÓ” zenélőmü teljes 
zenekart helyettesit s feleslegessé 
teszi a drága zenekarok alkalmaz
tatását. (Kockázat kizárva-)

A „VIGADÓ” zenélőmü rövid időn belül önmagát 
fizeti ki, mert súly felhúzással és pénzbedobókésziilék- 
kel van ellátva.

Szives látogatást kérnek
Kun Szab ó  é s G erden its

első magyar zenélőszerkezet készitök
Budapest, VII., Dembinszlcy-utca 6. szám.

- Í r j e j í y t é k e t  d í j m e n t e s e n  k ü l d ü n k .

Orvosilag ajánlva. Sli’cTnT
hol a világon, amely a beteg lábat stb. egészsé

gessé teszi, mint

Ritkó G y ő z ő n é l  S ü J f í S T k  «.
Legynagyobb Budapest fő- és székvárosi

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

Ziegkr A. és Rokor)St?ii) S.

Tö r l e y  j ó z s . é « t “

1906. december 1

TÖRLEY
JOZS, tsTs*

PEZSGÖGYÁROSOK
Pincék:

Budafok (Rpest mellett)

Irodák :

BUDAPEST, Vili.,
Esterházy-utca

TELEFON
Megrendelések számára 

53—14.

Üz.letvez.etöség : 54—93.

Figyeljünk a TÖRLEY 
pezsgő va lód iságára!

Óvakodjunk az után
zatoktól!

i forrás

Budapest, IV. kér,, Károly-utca 3. szám.
FÉRFIRUHÁK mérték szerint a legolcsóbb ár mellett 12 

óra alatt készíttetnek.

í. 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 Hektograpli- 
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-festékek 

minden nagyságban rendelhetők

Károly sokszorositó-készülékek, Hektograph- 
raktárában B ú r t 'p e s t .  Vil s íp  • 
u t c a  it. Árjegyzék bérmentve.

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

igyék éhgyomorra.
Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán.

Kés nélkül borotvál!!!
Egészséges! Kellemes! Olcsó!
I kgr. elegendő 31 -szőri borotválkozásra. Ara helyben K. 2.40. Vidékre 

3 kor. eló’iegaa beiüldéíével bérmentva, utánvéttel ’O fillérrel drágább.

Egyedüli készítő és szétküldö
M  v e g y i p a r i  v á l l a l a t

n RÁSOL Budapest, VI., V á c i - k ö r ú t  55. sz.
Kapható Budapesten :

Török József gyógyszoresz Király-utoa 12.
Naruda Nándor 
Ka-tsmaroff A 
Fodor Mártin 
Ács Mihály 
Molnár ós Móser 
Dotsényl Frigyes 
Dutsényi K ’r ily 
Stern Zsigmond

drogiria K >ssuth Lajos-utca 
„ Karóposi-ut J9
,, Ki -ály-utc í 3 i - 33.
,, Lipót-körut 27.
,, Ko onaherceg-u. II.

,, Marokkól-utoa I.
,, Fürdő-u I ».

Váol-körut 42.
és minden drogériában.

cimtébla-festő b u d a p  EST,  IV., Gróf Károlyi-utca 28. szám.
„H ungária z á s z ló g y á r ” Telefon  8 3 —0 1 .

é s  d isz ité s i  Vállalat Á rjegyjzék  In g y e n  é s  b é r m e n t v e ,

Elek Lipót könyvnyomdája Budapesten.
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