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Lapunk mai száma tekintettel a felhalmozott aktu
ális eseményekre s arra, hogy úgy a gyermek felötöző 
ünnepélyről, mint a vendéglős ipartársulattal folytatott 
értekezletről tudósítást kívántunk hozni, megjelenésé
ben némi késést szenvedett. Kérjük olvasóink szives 
elnézését.

H iv a ta lo s  r é s z .

A Budapesti Pincér Egylet szomorodott szív
vel jelenti választmányi tagjának

Kolb Gusztáv urnák
folyó évi december hó 8-án, rövid szenvedés után, 
életének 31-ik évében történt gyászos elhunytál. 
A megboldogult hült tetemei folyó hó 10-én, 
hétfőn délután 3 órakor a Knézics-utcai Erzsébet- 
körházból az evangélikus református egyház 
szertartása szerint beszenteltettek és a rákoskeresz
túri közp. uj temetőben örök nyugalomra he
lyeztettek.

Budapest, 1906 december 10.
Nyugodjék békében!

A Budapesti Pincér Egylet szomorodott szív
vel jelenti

flsmus üózsef urnák
mint örökös tagjának

folyó évi december hó 15-én, délelőtt 9 órakor, 
70 éves korában, boldog házasságának 34-ik 
évében, agyhüdés következtében történt gyászos 
elhunytét. A megboldogult hült tetemei folyó hó 
17-ikén, délután 4 órakor Rákos-Szentmihá- 
lyon a halotti háztól (Farkas Ignácz-utca 102. sz.) 
a róm. katli. anyaszentegyház szertartása szerint 
beszenteltettek és a rákos-szentmihályi temetőben 
örök nyugalomra helyeztettek.

Budapest, 1906 december 15.
Nyugodjék békében!

A Budapesti Pmcér-Egyiet helyisége:
VIII. kér., I^erepesi-u t 9 B. I. em .

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

Egyleti jogtanácsos :
Dr. Katona László ügyoéd

V. kér., S a s -u t e a  3. s z á m

A Budapesti Pincér Egylet in g y e n e s  
h e ly k ö z v e t i tő  irodája  :
IV., Mo n á r-u tea  3 1?— 39. T elefon  : 9 4 — 24.

Felszólittatnak a tagok, hogy pontos lakcímeiket 
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.

Kéretnek azok, akiknek gyűjtő iv még birtokukban 
van, hogy azokat elszámolás végett az egyletbe sürgő
sen beküldeni szíveskedjenek.

Mindazon éttermi segédek, akik még egyesületünk
nek nem tagjai, tartsák kötelességüknek- beiratkozni 
minél előbb.

A hátralékos tagok, kik tagdíjaikkal hátralékban 
vannak, szíveskedjenek f.. hó utolsó napjáig azt befizetni, 
hogy a bekövetkezendő közgyűlésen jogaikat gyako
rolhassák.

Felszólittatnak azon öreg szaktársak, kik a kará
csony esti vacsorán részt óhajtanak venni, hogy jelent
kezzenek az egylet helységében, délután 5—6 óra közt.

Egyesületünk jelenlegi beteg tagjai: Fábrik Antal, 
Balassa Árpád, Mtiller György, Bakos Gyula, Láposy 
Emil, Asbóth Zoltán.
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Kolb Gusztáv.

Gyászolunk ! Halottunk van !
Egyike legjobb bajtársainknak hunyt el kolb 

Gusztávban, ki igazán a legbuzgóbb tagja volt egye
sületünknek. Úgy küzdött, mindig az első sorokban, 
mint aki nem fél semmiféle ellenségtől 1 Fáj nekünk, 
hogy elvesztettük őt; nagy fájdalmunk el nem múló és 
soha, de soha sem fogjuk őt elfeledni. Fájdalmunk 
okadatolt. Kolb Gusztáv egyesületünknek védpaizsa és 
rendületlenül álló oszlopa volt, ki dacára nagy elfoglalt
ságának mindég munkálkodott a pincérek érdekében. 
Legutolsó munkája a mostani szabadszervezetnek meg
alkotása volt. Ott láttuk öt küzdeni a porondon, mint 
a szociáldemokrácia egyik leglelkesebb hivét. 0  volt az, 
aki segítette, hogy, a pincérmunkás helyzetének javítása 
előbbre menjen. Ő volt egyike azoknak, kiknek zászlója 
alá sorakoztunk, mi pincérmunkások. Aáert Kolb Gusztáv 
felismerte, hogy a pincértársadalom nem maradhat eddigi 
maradó álláspontján, hanem megrendithetetlen erővel 
igyekezett ügyünket előbbre vinni! Sajnos, letört derék
ban a cser! Az az átkozott betegség taszította a halálba, 
amely minket pincérmunkásokat idővel sírba visz !

Ez a mi halálunk. Küzdött ő is ellene, de a végzet 
a sors elsodorta őt közülünk. Könnyek csordultak 
kartársaink szemeibe, mikor utolsó útjára kisértük öt. 
Sirt mindenki, hisz jó ember, derék ember szállt Kolb 
Gusztávval sirba.

Temetése e hó 10-én ment végbe óriás nagy rész
vétével kartársainknak. A koszorúk özönével lepték az Er
zsébet kórház halottasszobáját s az elhunyt koporsóját. 
Ott láttuk a budapesti pincér-egylet küldöttségét Varga 
István elnök vezetése alatt, ott volt a szabad szervezet 
Honyek Lajos és ifj. Kálmán István vezetése alatt. Ezek 
óriási hosszú piros szalagu, babér koszorút helyeztek a 
ravatalra evvel a felírással:

Kolb Gusztáv elvtársnak az éttermi segédek szabad 
szervezete.

A budapesti pincér-egylet szintén hatalmas babér- 
koszorúval jelent meg; a szalagon a következő felirat 
volt:

Fáradhatatlan és buzgó tagjának.
A budapesti pincér-egylet!

Varga Ferenc szaktársunk is, kinek egyike a leg
jobb barátai közül volt, lila szallagon a következő fel
irattal :

Felejthetetlen barátomnak Gusztinak.
Varga Ferenc.

Royal szálloda, hol utoljára alkalmazva volt, gyö
nyörű koszorúval rótta le háláját: Charles, Schmidt igaz
gató és Royal személyzete a Ilii barátnak.

Doblcr és Németh Károly urak, kik szintén a leg
jobb bajtársaikat gyászolták benne, impozáns koszo
rúval rótták le kegyeletüket. Koszorút tettek le még:

A legjobb férjnek 
Szomorú neje.

Legjobb apukának 
Erzsiké leánya.

Szerető bátyánknak 
Fivérei és nővérei 
Legjobb fiunknak 

A szomorú szülök.
Balogh Károly prímás egy nemzeti színű szalaggal 

ellátott szép koszorút helyezett a ravatalra.

Balogh Géza prímás, az ártatlanság szalagjával’ 
fehérrel, egy gyönyörű koszorút helyezett a ravatalra.

Orsz. Casino, felejthetetlen jó barátunknak.
Pannónia, felejthetetlen barátunknak. Azonkívül 

még számtalan koszorú volt 3 órakor kezdetét vette 
a szomorú temetés. Mátéy Károly az evangélikus egyház 
káplánja bucsuztatatta el kartársunkat. Szem nem mara
dott szárazon, mert mindnyájan meg voltunk hatva és 
a fájdalomtól eltelve, midőn Balogh Géza szívhez szólóan 
rázendített:

Kitették a holttestet az udvarra kezdetű népdalra 
mely egyike legkedvesebb nótája volt az elhunytnak. Az 
a nyirettyű is oly fájdalmasan szólt, mintha utoljára 
húznák rajta ezt a dalt.

Megindult a szomorú menet. Soraiban ott láttuk 
Schmidt Károly Royal igazgatót, Varga István elnököt, 
Pauly alelnököt, Csernák József pénztárnokot, Kincl 
Antal körgazdát, Iliász György lapszerkesztőt, Varga 
Ferencet, Dobler Istvánt, Német Károlyt, Szép Lajos 
szerkesztőt, és Mitrovátz Adolf, Brunner Lajos, Valis 
József, Buer Géza stb. kartársainkat az egylet részéről.

A szervező-bizottság teljes számban Honyék 
Lajos, ifj. Kálmán István, Pécsy Lajos, Kozma Andor, 
Körhegyi Béla stb. stb.

Zászló alatt elkísérte a beláthatatlan tömeg szere
tett kartársunkat, a Mária Terézia térig, hol az egyleti 
zászló 3-szori meghajtásával búcsút vettünk a drága 
halottól.

A sírnál Szép Lajos kartársunk megható beszéd
del búcsúztatta el a megboldogultat, méltatván elmul- 
hatatlan érdemeit.

Nyugodjék békében!
Életrajza.

Született 1876-ban, mint jómódú szülők gyermeke. 
Mint borfiu kezdte meg pályáját a Drechsler éttermé
ben, jó magaviseleté folytán csakhamar mint éthordót 
előléptették. A Lipótvárosi casinóban nyert alkalmazást, 
majd Fenyöházára került mint főpincér, majd a Royal- 
szállodába mint főpincér, ép úgy Tátrafüreden, ahol 
a közönség csakhamar megszerette. 1904. évi február 
havában örök hűséget esküdött Groszmann Lajos 
leányának Erzsébetnek, 1905-ben már mint boldog 
családapát látjuk ; szeretetreméltó kedves neje egy kis
lánykával ajándékozta meg, ki szintén az anya nevét 
Erzsébet nevet nyerte. Ebből a boldog családi körből 
ragadta ki öt a kérhetetien halál.

Tánczestéiyünk.
Méltán nevezhetnők elite estélynek is, vagy akár 

nagy bálnak is mert a szép asszonyoknak és szép 
leányoknak olyan gárdája jelent meg ezen az estélyen, 
hogy semmi csodálkozni való sincs azon, hogy a jelen
voltak mind vig hangulattal mozogtak egyletünk termé
ben. Hanem úgy tetszik, miként ha szaktársaink kissé 
megrokkantak volna. Mert bár sokan jelentek meg, mégsem 
voltak annyian mint amennyien lehettek volna. Akik azon
ban megjelentek azoknak igazán nem volt okuk meg
bánni, hogy eljöttek, inig azok akik elmaradtak méltán 
fájlalhatják, hogy ezt a szép estét elmulasztották.

A műsort nagy élvezettel hallgatták végig a meg
jelentek. Ifj Kálmán István kartársunk lángoló hévvel 
szavalta el Petöfy Sándor Dózsa György czimü költemé
nyét. Átéreztc a költemény minden sorát, szinte bele halvá
nyodott mire végére ért, de kapott is érte olyan tapsot,
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hogy rengett bele a terem. Kálmán után Kőrmöczy 
Mariska kisasszony következett, akit azonban egy kis 
baleset ért. Amolyan bakfismódra, lámpa láza lévén, az 
omnibusz csak a körűiig vitte el, ott azonban le kellett 
neki szállani mert el törött a tengely! Bizzunk tehetsé
gben  majd idővel jobb lesz. Nagy tehetségével 
igazán kitűnt és órtási kaczaj kelt Déry Hugó előadása 
nyomában, ami nem is csoda, mert igazán márkáns 
„(ódra imitált egy ügyetlen embert,

Tisztelt dr. Avesz-tovesz ur, nem tudom honnan 
szerezte ügyességét a bűvészed tudományból, de alig
hanem Hermann professzor tanítványa volt, mert mutat
ványai meglepően szépek és ügyesek voltak, nem is 
említve a boszorkány konyhán készült ételt. Ami annál 
nagyobb érdem mert a boszorkány sokáig adta a tüzet 
lévén a spiritusz rossz! Hanem azt is meg kell hagyni, 
hogy a bűvész dr. számolni is tud, pedig hát — ő ke
gyelme is pirlczér! Pszt! De igazán, minden tréfán 
kívül, dr. Avesz-tovesz mutatványaira és ő reá is csak 
büszkék lehetünk, hogy ilyen karfásunk van.

„Megjött a Papa." Ezt Déry adta elő. Olyan sze
gedi tözsgyökeres magyar volt, a milyent csak Szöge
dében lehet találni ámbátor, hogy a leányát nem nagyon 
szerette a babát, a kicsit, a kedveset, a kinek férje 
Reinhardt ur oly czuppantalan csókokat adott, hogy 
megsem lehetett hallani pedig de irigyeltük tőle. Meg
lepő tehetséget mutatott igazán Reinhardt kartársunk 
pedig hát ö nem színi tanodái növendék ! Szinte kár, 
hogy nem az! Körmöczy Maliid mint Pali neje kitünően 
festett, igazán meg voltunk vele elégedve.

De hát meg is leheltünk mert valóban gyügyöriien 
játszott. Hát még a Tormássy tót legénye 1 Ez is ugyan
csak megérdemelte azt a falrengető tapsott amit kapott! 
Táncza páratlan volt s jókedve határt nem ismert! Még 
a bukfenczet is hányta. Ki is hívták háromszor négy
szer is. A minden izében sikerült mulatságon megjelent 
hölgyek a következők: Leányok: Frgál Irénke, Szlader 
Emma, Kőrmőczy Matild, Kőrmőczy Mariska, Kaliczky 
Margit, Bajczi Ilonka, Takács Irmus, Gottlieb Katicza, 
Kurz Annus, Királyfy Mariska, Kogler Jozefin, Kohlt 
Helena és még igen számosán. Asszonyok: Pécsy 
Lajosné, Horváth Istvánná, Asboth Gyuláné, Stefanicz 
Ferenczné, Tadári Istvánná, Véber Jánosné, Csizmazia 
Antalné és ezeken kívül még sokan, kiknek nevét nem 
sikerült feljegyezni.

Felülfizettek : Pelzmann Ferencz 10 K, Csizmazia 
Antal 8 K, Berger István 1 K, Véber János 1 K, Kőr- 
möczy József 2 K, Varga Ferencz 2 K, összesen 24 K. 
A jószivü adakozóknak ez utón is igaz szívből való 
köszönetét mond a rendezőség.

Sztrájk a Kaas-étteremben.

Előző számunk ily cimll közleményére a követ- 
ke,-- levelet kaptuk:

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Sietve, sietünk egy téves alapon álló információt 

nit ; áfolni. Mert hát az egész dolog téves. Téves dol- 
g<- edig helyrehozunk igaz, megfontolt információval.

Ki kell jelentenünk a következőket, a Szállodai és 
V uéglői Segédek Szakközleményében megjelent ama 
k inényre, amely a Kaas-éttermi sztrájkról szól és 
P u;: Első sorban is sztrájk nem volt, mert a sze

rzet úgy cselekedett, mintha nem történt volna

semmi. Kaas ur nem könyörgött, mert az elbocsájtott 
szaktársunkat rögtön vissza vette. Ennélfogva az egész 
dolog téves.

Ezt jelenti ki a Kaas-étterem személyzete, élén a 
fő- és fizető-szaktársakkal. E kijelentés után pedig en
gedje meg Kaas ur, hogy emlékünkbe idézzük a már
cius 19-iki József napot. E napon Kaas ur megjelent a 
személyzet meghívására a személyzet körében és ott 
személyzete körében kijelentette, hogy csak viselkedjen 
a személyzet ezután is úgy, mint eddig, akkor ő benne 
jó főnököt, jó atyát találunk.

Sőt tovább ment, mondván, hogy az ő atyai gon
doskodása nem fog bennünket elhagyni. Mi tehát Kaas 
főnök urat arra kérjük, ne legyen ő saját személyzeté
nek ellensége. Az ő hűséges személyzete azt nem ér
demli meg. Mert a személyzet mindig a főnök érdekeit 
tartja szem előtt. Amit hibánkul felrónak, hogy szervez
kedünk, az nem hiba. Ez egyedüli óvszere annak, hogy 
az ügynöki zsarnok rendszer tovább áldozatokat ne 
szedhessen ! Mi megfogadtuk azt, hogy lelkiismeretesen 
és becsületesen végezzük el az üzletben levő munkán
kat. Ezt tőlünk a t. főnök ur követelheti. De azért mi 
csak azt mondhatjuk fájó szívvel : Eléggé sajnos dolog 
az, hogy a pincért mindjárt kötélre szánják, hogy ha a 
huszadik században nehéz megélhetésén javítani akar. 
Nem úgy van ez igen tisztelt főnök urak! Mi, pincérek, 
nem akarunk semmi egyebet, minthogy a megélheté
sünk javítva legyen, nem akarunk semmi mást, mint
hogy az ügynöki piócákat a nyakunkról lerázzuk. Ezzel 
a főnökök és főpincér uraknak is megvédelmezzük ér
dekeiket. Hisz tudvalevő dolog, hogy sokszor az ügy
nöki pióca izgatja a főnököt arra, hogy bocsásson már 
el személyzetéből valakit, mert van helyébe egy másik, 
aki olcsóbban, de jobban dolgozik!

Ez persze egy betűvel sem igaz s csak közönsé
ges ügynöki fogás. A gazda, aki ilyen frázisokra hall
gat, mindig kárát szenvedi. Mert a jó személyzet bol
dogíthatja csak gazdájái.

Ezt be kell látni végre- valahára mindenkinek, 
mindazoknak, kik még ezt eddig nem tudták vagy nem 
akarták belátni.

Spitzer József 
éthordó.

*
Hát mi is sietve-sietünk egy téves alapon álló 

hirt magcáfolni. Ezennel ki kell jelentenünk, hogy a 
Szállodai és Vendéglői Segédek Szakközlönyében meg
jelent közleményben téves az, hogy a Kaas-étteremben 
sztrájk volt, mert a személyzet úgy cselekedett, mintha 
mi sem történt volna. A személyzet célja volt a békés 
állapotot fenntartani a gazda és személyzet közt.

Téves az, hogy Kaas ur könyörgött, mert;az el
bocsájtott szaktársunkat vissza vette rögtön ; ennélfogva 
az egész dolog tévedés.

íme megtettük Spitzer ur kérelmét. De hát most 
azt kérdezzük, minek volt akkor az a nagy hű-hó? és 
miért vette vissza rögtön Kaas ur az éthordót, ha az 
egész dolog téves?

És egyáltalában miért bocsátotta el őt tévedésből? 
Ezt nem tudtuk mi. Ha azt előbb megtudjuk, hogy 
Kaas tévedésből bocsátotta el Vogl Rezsőt és tévedés
ből rögtön vissza is vette, akkor tévedésből mi sem 
irtunk volna vala és tévedésből most nem igazítanánk 
helyre tévedésünket.

Hanem kedves Kartárs !Ha ön a borok özöne közt 
oly boldog volt József napkor, akkor milyen boldog ön 
olyankor, 2 pohár viz mellett ha tag ülésen hangoztatja
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elveit? Én, azt hiszem, ez utóbbi sokkal boldogabb 
nap lehet, ha mindjárt nem József nap is. Elismerjük, 
hogy Kaas ur jó önökhöz és biztatja önöket a jóra, de 
ne feledjék el, hogy mi nemcsak magunkért, de az 
utódokért is küzdünk!

Szakszervezeti tagülés.

Hétfői tagülésünk igen látogatott volt. Hanem 
a kikre vártunk, a főpinczérekre, bizony édes kevesen 
voltak ott, ha jó össze olvastuk őket, sem találhattunk 
10-néi többet. Hogy miért azt nem tudjuk. Pedig a fő- 
pinczéri értekezleten határozatilag ki lett mondva, hogy 
a főpinczérek minden hétfőn a tag ülésen kötelesek 
megjelenni és az ügyeket vezetni. De nem baj, ha nem 
is jelentek meg, ők vallják kárát. Mert sokszor tanul
hattak volna, most is tanulhattak volna meg egyet- 
mást abból, ami még ő előttük titok.

Az ülést Varga István elnök nyitotta meg, egyben 
pedig, mielőtt minden mást megkezdene, megemlé
kezik; Kolb Gusztáv szaktársunk haláláról. Szavait 
kartársaink állva hallgattak végig és igy adtak kifejezést 
részvétüknek.

Ezek után pedig bonczkés alá vették a mai szer
vezkedést. Kifjelentette, hogy a szervezkedés bizony 
nem rósz dolog. Miért ne szervezkedjen a pinczér 
munkás, mikor még az államok is szervezkednek! Csak 
mi pinczérek legyünk utolsók mindig! Sajnos, hogy 
nem tudunk olykép szervezkedni, hogy elég erősek le
gyünk arra, hogy kartársainknak kenyeret adjunk, hogy 
ne keljen éhezniük.

Hisz már szervezkednek a vendéglősök és a gyá
rosok is, szóval mindenki, mert csak szervezkedés árán 
lehet érdekeinket megóvni. (Lelkes éljenzés és taps.)

Honyék Lajos szólt ezután, kiről tudjuk, hogy ő 
fel tudja éleszteni a szunnyadó kartársakat!

Megemlítette azt, hogy Boda főkapitánynál járt 
egy vendéglősküldöttség, azt kérelmezvén, hogy a 
fő Kapitány ur oszlassa fel a szabad szervezetet. No de 
hát a küldöttség úgy ment el onnan, ahogyan odament, 
t. i. nem végzett semmit.

Vincze Mihály szaktársunk megmondta alaposan 
azt a nembánomságot, amelylyel nehány főpinczér még 
hátra van !

Kálmán István szaktársunk szólt aztán, hogy itt a 
helye úgy a föpinczéreknek, mint ez éthordóknak, mert 
kötelesek orvosolni a főpinczérségnek az éthordók ba
jait és az éthordóknak a főpinczérekét.

Szép Lajos a tanonczkérdésről szólt, hogy egyszer 
már a tanoncz kérdés dűlőre jusson és ne húzódoz
zon évről-évre. Kívánatosnak és üdvösnek tartja a ház
ban való'Jakást, nempedig a zárás utáni csatangolást éjjel, 
mert igy bizony öntudatos pinczér sohasem lesz belőle! 
Ezekből teremnek aztán a híres alfonzok.

Németh Károly szaktársunk szintén a tanoncz kér
déshez szól és pártolja Szép Lajos álláspontját.

Lötz János szaktársunkat is hallottuk beszélni. Rit
kán beszél, de jól beszél, ő mint főpinczér azt csak 
egy privát szerencsének tartja, ha valaki főpinczér, de 
azért ő mégis ott foglalja el helyét, hol az összpin- 
czérség van.

Csak rajta, Lötz János kartársunk, előre!
Az értekezlet bizony- jól bele húzódott a reggeli 

órákba.

Jegyzőkönyv,
felvétetett a budapesti pincéregylet helyiségében, 1906. december 

hó 6-án tartott rendkívüli választmányi üléséről.
Megjelentek: Varga István elnök, Pauly Antal al- 

elnök, Csernák József pénztárnok, Kiűzi Antal kőrgazda, 
Szép Lajos szerk., Czifrák Antal, Spesnyi Imre, Palkovics 
János, Har aszta Miklós, Hautzinger János, Beer László, 
Holub Rezső, Erdelics Ferenc.

Elnök a határozatképességet 'megállapítja, üdvözli 
a tagokat, az ülést megnyitja és helyesli, hogy csak a 
karácsonyi ügyek lesznek tárgyalva. Elrendeli a folya
modványok felolvasását.

Szép Lajos felolvassa a következő kérvényeket:
1 Rehberger János ............ - ... ._  ... 1 fiú 0
2 Artner Richardné ... ... — ____  ... 1 >> 1
3 Farkas Lajosné ... ... ... ________ 1 ) ) 1
4 Folly József _______ - - ............. . 1 y y 1
5 Blaho Sándor ... ... ... ... ____  ... 1 y y 1
6 Özv. Zselezén Lajosné ... ................ 1 y y 0
7 Moser Károly . ... ... — ... ... ... 2 ) ) 0
8 Galambos Jánosné ... ... ____  ... 1 y y 1
9 Koch János .................... ________0 y y 1

10 Rátsik Antal . . ... ... ... ...... ......... 0 y y 1
11 Kálna Mária ... .... ... ... ________ 1 y ) 0
12 Nagy Illés — ... .......... 1 y y 1
13 Özv. Sztruhás Károlyné . . ________ 2 y y 1
14 Kogler Viktor ................... .. ... ____ 0 y y 3
15 Özv. Tomacsikné ... ... ... . . . ____ 1 0
16 Schnitta Samu . . . . . . ____  ... 2 0
17 Menzer Zsigmond............... _______  1 y y 1
18 Győri Emil. . ... ... ... ... ____  ... 1 y  y 1
19 Keiig Ferenc . . .............. ____  ... 0 y y 1
20 Szász Illés ................... . ... _______  0 2
21 Özv. Krakovics Ferencné _ ... ... 1 0
22 Schtitz Ernő ................... ... ... ... 2 0
23 Jakab Istvánná... ............... ________0 y y 1
24 Schmick József ............... ................0 )  y 2
25 Özv. Háry Lajosné . . . . _______  1 y y 0
26 Özv. Petroné ... ... . . ... ____  ... 0 2
27 Weisz Engelbert . . ... _ _______  0 2
28 Feitl Ágoston .............. ... .............. 1 1
29 Bieber Mihály ... ... ... . . _______  1 y > 1
30 Özv. Bielan Ántalné . . . . ________2 0
31 Vottka Károly_ ... . . ... .. ... ... 1 0
32 Rózsavölgyi Béla ... ... ... 1 »y 0
33 Urban József ... ............... ________ 1 0
34 Özv. Lánghaus Gyuláné ... ________0 y y 2
35 Zsulavenszky Bernát ... . ... ... ... 1 1
36 Frgal János . ... _______  1 1
37 Ner József ... . ... ... ... 1 1
38 Koszkievics .. ____  33 31

Tehát 37 folyamodány lett a választmány által 
figyelembe véve és 64 gyermeket ruház fel ez idén; tu
domásul szolgál.

Elnök jelenti, hogy miután a tavalyi cégekkel meg
voltak elégedve, ennélfogva kéri a választmányt, ugyan
ott rendelni, amit a választmány egyhangúlag elfogad.

Elnök felkéri a választmányt, hogy határozzon a 
karácsonyfa felállítása tárgyában. A választmány olykép 
határozott, hogy igenis felállítja a karácsonyfát, de ki
kötve, hogy a díszleteket el kell tenni. Karácsonyestére 
megválasztatik a hölgybizottság: Varga Istvánná, Pro- 
hászka Károlyné, Pécsy Lajosné, Frgal Irénke és Leit- 
geb Józsefné. Férfi bizottság: Csernák József, Szép 
Lajos, Pauly Antal, Beer László. Kinzl Antal, Spesny 
Imre, mindnyájan egyhangúlag lettek megválasztva,
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Továbbá a választmány határozata folytán a meg
nyitó-beszédet Vaiga István, az ünnepi-beszédet Pauly 
Antal tartja, a gyermekekhez Erdelics Ferenc beszél, 
mjg a záróbeszédet Szép Lajos fogja megtartani.

“ Utasítja a választmány Szép Lajost, hogy a szak
lapban értesítse az öreg kartársakat a karácsony esti vacso
rán való részvételre. Szép Lajos bejelenti, hogy segé
lyért beérkezett hat folyamodvány. Ezeket szintén a szak
lap utján fogják tudósítani afelől, hogy a felruházási 
ünnepélyből maradt összeg közöttük ki fog osztatni.

Az elnök elrendeli, hogy a gyermekek szülői sür
gősen értesittessenek a mértékvétel végett. Varga István 
elnök utasítja Szép Lajost, őnagysága őzv. Schachner 
Józsefnével való tárgyalásra a mákospatkót illetőleg, 
továbbá Pillér József cipészszel és Czigler és Rokonstein 
céggel is.

Spesnyi Imre, Varga István,
titkár. elnök.

Memorandumunk.

E g y l e t ü n k h ö z  a  k ö v e t k e z ő  át irat  é r k e z e t t :
Ipái társulatunk választmánya a t. egyesület memo

randumát f. hó 6-án és folytatólag 11-én tartott ülésé
ben behatóan tárgyalván, annak minden pontjára nézve 
megállapodásra ju to tt! Azután ez alapon a békés meg
egyezés létesítése végett Gundel János elnök ur, Glíick 
Frigyes, Petánovics József, Kommer Ferenc, Förster 
Koiirád és Mádai Lajos urakból álló bizottságot válasz
totta meg.

Felkérjük a t. egyesületet, hogy a békés megegye
zést célzó tárgyalásra f. hó 15-én, szombaton délután 4 
érakor a saját kebeléből alakított hasonló számú tagok
ból álló bizottságot ipartársulatunkhoz kiküldeni szíves
kedjék. Tesszük ezt azon reményben, hogy az ember- 
enilekezet óta közöttünk tartó jó viszony megbontására 
irányuló törekvéseket, a maguk részéről is meghiúsítani 
kívánatosnak tartják.

Budapest, 1906. december 13.
A budapesti szállodások, 

vendéglősök és korcsmárosok 
Ipartürsulata.

Paumel, Gundel,
titkár. elnök.

*

Az átirat vétele után nyomban választmányi ülést 
tartottunk, melynek eredményéről az alábbiakban szá
molunk b e :

Jegyzőkönyv,
felvétetett a budapesti pincér-egylet 1906. december 
14-én délután 5 órakor Vili., Rákóczi-ut 9 b. alatt levő 
egyleti helyiségében megtartott rendkívüli választmányi
üléséről.

Jelenvoltak: Varga István elnök, Pauly Antal al- 
elnök, Csernák pénztárnok, Kinzl Antal kőrgazda, az 
elnökség részéről, Szép L., Virth F., Holub R., Leitgeb J., 
Palkovits J., Czifrák A., Németh Károly, Érdelics F., 
Bakos Gy., Beer L., Kommer Béla választm. tagok.

Elnök az ülést megnyitja s felolvastatja a Budapesti 
Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata 
átiratát a Budapesti pincér-egylet által beadott memo
randumra vonatkozólag. A választmány beható tárgyalás 
után, amelyben összes jelenlevők résztvettek a következő 
határozatokat hozta:

I A memorandumban kellőkép indokolt határoza
tát a helyközvetitésnek saját autonóm hatáskörében leendő 
eszközlését mindenben fentartja s ennek folyamányaként

mindegyik félre károsnak bizonyult ügynöki rendszer
nek kiküszöböléséhez ragaszkodik. A választmány kéri 
tehát a t. pincértárs kiküldöttöket, hassanak oda, hogy 
a társulat határozatilag kimondja, mikép tagjai alkalma
zottaikat kizárólag a pincéregylet elhelyező osztályából 
szerezzék be.

2. A választmány fentartja a memorandumban ki
fejezésre juttatott kívánságát, a heti 24 órai munka- 
szünetnek a vendéglői iparban alkalmazott összes pin
cérek és tanoncokra vonatkozólag s ennek szigorú be
tartására, úgy a munkaadó, mint a munkás, kötelezendő.

3. A választmány kívánja továbbá a főpincérek 
felelősségének a leltárra vonatkozó megszüntetését. Cou- 
pon rendszer minden üzletben való behozatala.

4 Kívánja, hogy minden vendéglős, kinek üzleté
ben már 4 fehér terített asztal van, egy tanonc tar
tására, annak törvényszerű szerződtetésére köteleztessék. 
Ehhez képest nagyobb forgalmú vendéglőkben és étter
mekben a segédek számához mérten ugyancsak tanoncok 
szerződtetendők. Csak egészséges tanonc alkalmazható, 
kinek ezen tulajdonsága a szerződéskötés előtt orvosi 
bizonyítvánnyal igazolandó.

Tanonccal kötött szerződés csakis a t. táisulat 
és a pincér-egyletből alakult vegyes bizottság határoza
tával bontható fel.

A tanoncok alkalmaztatása helyén való természet
beni lakással, ellátásához a választmány szigorúan ra
gaszkodik. A választmány a tanoncoknak a szakiskola 
látogatása pontos betartására kötelezni kéri a tagokat. 
Az idény üzletekre a választmány kívánatosnak tartja, 
hogy csak majd felszabadult pincérek alkamaztassanak.

5. A revier rendszerre vonatkozó határozatát a 
pincér-egylet egyelőre felfüggeszti.

6. Szervezkedés jogosultsága feltétlenül elismerendő; 
végül a választmány a december hó 13-án át rat folytán 
a bizottság tagjául Varga István elnököt, Németh Károly, 
Kommer Béla, Leitgeb József, Pauly Antal és Bakos 
Gyula választmányi tagokat és Szép Lajos hivatalos lapunk 
szerkesztőjét küldi ki.

Kifejezi végül a választmány azon reményét, hogy 
úgy a jelen bizottság, mint az ipartársulat méltányolva 
a budapesti pincér-egyletnek a modern fejlődés elő
idézte követeléseit és törekvéseit, ezen jogosult kívánsá
gaihoz mindenben hozzájárul.

Az ipartársulat követeléseinket — kivéve a föpin- 
céri couponrendszert — egyhangúlag elfogadta!

Levelezés
Berlin, 1906. december hó 3.

Mélyen tisztelt Elnök Ur.
Bátorkodom önhöz egy pár sorral fordulni. Én a 

Berlini Central Szálloda főpinezére mint jó magyar 
hazafi kötelességemnek találtam aBerlinben élő magyar 
kollegák nevében Ő Császári és Királyi Felségének 
Károly Ferencz Joscf Főherczeg Urnák mély fájdalmunk
nak és részvétünknek jelét adni és azt vele közölni 
éde s atyja a megboldogult Fenséges Ottó Főherczeg 
Ur halála felett.

A Fenséges Ur részvét irattomra abban a Kegy
ben részesített minket, hogy udvari kamarása méltósá- 
gos gróf Wallis György ezredes Ur által egy oly vá
laszt küldetett amely mindnyájunk szivében nagy örö- 
inett okozott.
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A válasz eredeti másolata ez :
Kammer Seiner K. und K. Mohéit des Durchl. Herrn

Erzherzogs Kari Franz Joseph.
Kelt Prágában 
nov. 28-án 905.

Igen tisztelt Uram!
Károly Ferencz József főhcrczeg Urunk Ő Csá

szári és Királyi Fenségének felhatalmazás folytán Ö 
Fensége legforróbb köszönetét küldöm a Berlinben lakó 
magyar pinczéreknek Ön által kifejezett őszinte rész
vétéért.

Valóban igen szép, hazafias és nagyrabecsülendö, 
hogy daczára külföldi tartózkodásuknak is annyi szere
tettel és ragaszkodással viseltetnek a legfelsőbb Ural
kodóház irányában.

Szives üdvözlettel
Gróf Wallis György 

cs. és kir. ezredes.

Igen kérném az igen tisztelt elnök urat, ha ezen 
levelet a becses lapjában közölni lenne szives és 
számunkra néhány példányt abból jutatni kegyes
kedne.

Maradok hazafias és kollegiális üdvözlettel
A berlini magyar kai társak nevében.

Midii László.
A Central Szálloda föpinczére.

Nord-Deuschland Liibeck decz 7. 1H06.

Kedves kollegám!
Pár soraimmal vagyok oly bátor kedves kollegáimat 

a távolból üdvözölni és egyszersmind a német pin- 
ezérek helyzetéről egyet-mást bpesti pinezér kollegáim
nak tudomására adni. Első sorban is a pinezéri össze
tartást. (Itt van egy úgynevezett Deuscher Kellner Bund 
(D. K. B. ami az összetartást illeti itt oly nagy mint
ha legalább is az összes pinezérség mind egy testvér 
volna. Volt szerencsém f. 4-én egy gyűlésükön meg
jelenni amiről igazán azt mondhatom, hogy az egy 
minta összejövetel volt. L.iibecknek van talán 2Ü0 pin- 
ezérje, de a gyűlésen nem kevesebb mint 180 jelen 
volt s ami az összejövetelüket illeti, nem a helyzetük 
javítása végett történt, mint minálunk szokott lenni, mert 
itt arra szükségünk nincsen, hanem igenis az ellenkező, 
hogy egymással szembeni megelégedésüket fejezzék ki 
munkaadójukkal szemben ! És nem úgy mint minálunk, 
— csak a sok panasz, ha egy kollega a másikkal össze
jön, miről beszél s miről tárgyal? Barátom azt mondja 
egyik a másiknak ezt már nem lehet kitartani! Itt 
ellenben az öröm, a megelégedés, tükrözik mind egyik
nek az arczáró]. És mi ennek az oka kedves kollegáim? 
Hogy otthon nincs összetartás agazda és pinezér közt,nincs 
rokonszenv. Elég sajnos, voltam Berlinben, voltam Kölnben, 
Hamburgban s most vagyok Lübeckben, de azon szomorú 
állapotok, amik minálunk vannak, azt erre nem találni 
sehol. Kérem kedves elnök és Szép urat ezen pár 
soraimat lapjukba közölni, a német pinezérség helyze
tére való tekintettel, hogy vegyenek példát magyar szak
társaim. És maradok hazafias és szaktársi üdvözlettel ifj. 
Bertha Gyula, Liibeck FIo'el-Krüges, Deuschland,

1906. december 15.

A szeretet ünnepe.

Az igaz szeretet ünnepének igaz megnyilvánulását 
láttuk pénteken a Budapesti Pincér-Egylet és Önképző
kör helyiségeiben, midőn az egylet szokásos karácsonyi 
ünnepségét, gyermekfelruházással kapcsolatban meg
tartotta. Akármilyen nehéz is a megélhetés, akármilyen 
fáradságos is még a mindennapi kenyér megszerzése 
is, — a budapesti pincér egylet régi tradícióihoz híven, 
mint mindig, most is, a rossz viszonyok dacára is, ál
dozott a jótékonyság oltárán. Hatvannégy szegény gyermek 
tetőtől-talpig felruházva állta körül a karácsonyfát, 
hatvannégy szegény gyermek élvezte a szeretet ezen 
megható megnyilatkozását és hatvannégy szegény sorsú 
kartársunknak gondjait kevesbítette egyletünk, midőn a 
kartársak jótékonysága révén a gyermekeket ellátták a 
szükségesekkel.

A közönséges, száraz tényt nem elég itt konstatálni. 
Itt rá kell mutatni arra is, hogy az az igazi s z í v , az a 
nagy s z í v , amely mindig jellemezte a pincéreket, most 
is impozáns módon nyilvánult meg. Érezte, tudta, látta 
mindenki, aki ott volt, hogy ott nem a hiúság oltárán 
áldoznak, hanem a szeretet oltárán. Érezte, tudta, látta 
mindenki, hogy azok a meghatott szavak, melyek ott 
elhangzottak, nem léha, önző célokat szolgáltak, hanem 
nemes emberszerető cselekedeteket méltattak.

Büszkék vagyunk rá, hogy ez a mi ünnepünk 
volt. Büszkék vagyunk rá, mert ezzel is megmutattuk, 
hogy a magyar pincéri karnak, nemes szive van, jó 
szive van, mely minden buja, baja között is szeretettel 
fordul oda, hol sínylődök nyomorát kell enyhíteni!

A szép ünnepélyről a következő tudósítás szá
mol be :

A gyönyörűen megható ünnepélyt Varga István a 
Budapesti Pincér-Egylet és Önképzőkör elnökének magas 
röptű beszéde nyitotta meg. Beszédében nagy sociális 
kérdést fejtegetett. Arra utalt, hogy mily fájdalmas dolog, 
hogy a magyar pincérség ily irányú jótékonyság gyakor
lására van utalva. Oda kellene törekedni, hogy ne a gyer
mekeknek kelljen ruhát adni, hanem a társadalom adjon 
kenyeret a gyermekek szüleinek, hogy a gyermekek ne 
legyenek rá utalva arra, hogy mások támogatására 
szoruljanak. Tavaly a szentirás szavaiból indult ki, az 
idén a szentirás mellett rá kell mutatnia arra is, hogy 
az önérzetes munkás, önérzetesen követelheti munká
jának becsületes bérét. Az idők megváltoztak. Ma már 
az elnyomott pincéri kar is feleszmélt. Tudatában van 
annak, hogy ember. Emberi jogai vannak, ha emberi 
kötelességének megfelelt. Inte, a most is megnyilvánult 
a kötelességteljesités a legszebb formában, — vajha 
jövőben ilyen irányú kötelességtel jesitésre szükség 
nem lenne.

A nagy hatást keltő beszéd után Pauly Antal 
üdvözölte a vendégeket, köszöntvén őket, mint akik a 
széthúzás helyett, az összetartás szent eszméit ápolják,
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Kéri a jó sziveket tartsák meg jóindulatukat ezentúl is 
a szegény gyermekek részére.

Majd Erdelils Ferenc választmányi tag a gyer
mekekhez tartott buzdító beszédet, serkentvén őket, hogy 
mindig csak a jo és nemes utjain haladjanak, végül 
pedig Szép Lajos szerkesztő beszélt, köszönetét fejezve 
ki mindazoknak, kik a nemes ünnepély létrehozásánál 
közreműködtek s kik e sikert biztosították.

Közben a gyermekek szavaltak, s mondtak versi
kéket — majd pedig uzsonnához ültették őket. Kacaj, 
deriis mosoly vidámitotta meg a termeket, s egy percre 
mindenki megfeledkezett az élet csúnya oldalairól, csak 
a gyermekek kedvességében gyönyörködött. Utravalóval 
még mindegyik apró ember eg/ egész nyaláb édességet 
kapott. Ezzel a magasztos ünnepély véget ért. A napi
lapok is igen nagy dicsérettel emlékeztek meg az ünne
pélyről.

A gyermekfelruházási gyiijtőivekre adakoztak:
B u d a p e s t i  Szállodások és Korcsul. Ipartársulata 40 K. 
Gliick Frigyes, Pannónia 20 K.
Glück E János, Pannónia 10 K.
Gundel János f0 K.
Stádler Károly, Keleti pályaudvar 10 K.
Btirger Károly, Hungária szálloda 55 K.
Palkovits Ede, Angol királynő 10 K.
Hámor József, Nemzeti casinó 21 K.
Miiller Antal, Országos casinó 20 K.
Éhm János, Kerepesi-ut 1. sz. 20 K.
Neuszidler Géza, Ferenciek bazára 3 K.
Szikszay Ferencz, Vámház-körút 17 K 90 fillér. 
Francois Lajos, Budafok 50 K.
Marschal József 2 K.
Prindl Nándor, Teréz-körút és Andrássy-ut sarok 6 30 K. 
Mayer József, Egyetem-utca Erzsébet Szálló 1770 K, 
Aich János, Kőbánya Dréher serfőde 10 K.
Rajágh Lajos, Vili., Eszterházy-utca 6. sz. 10 K.
Frau von Schalek 50 K.
Eberhardt Antal, Budafok 10 K.
Törley József, Eszterházy-utca 30 K. 
l.ittke L., Pécs 10 K.
König Jakab gyiijtőivén 139 K 80 fillér
Czifrák Antal 
Balda Nándor 
Krassy Bodog 
Wirth Ferenc 
Kommer Béla 
Körössy J. és Gönye Ede 
Wagner J.
Zidarits Ödön 
Varga István 
Baldauf Ferenc 
Faár és Szauer 
Nagy István 
Gelbmann András 
Braun Lipót 
Tomka Antal 
Oliman Jakab 
Lcbeda Jakab 
Varga Ferenc 
Kraudy Elmér 
Berta Gyula 
Schcrlibl Károly 
Bauer Ferenc

46
10
35
25
36 

132
21
11
36
23
27

1
102
52
18

128
29
26 
46

5
32
12

90

80

82

40

10
50

60
60
80

60

Weisz Miklós gyüjtőiven
Tary IMI If
Pántol Márton ’,
Spesny Imre ,,
Holub Rezső n
Neizer Ferenc 
Koltay József
Mednyánszky István ”
Almássy Károly ,,
Végh Miklós
Kolb Antal „
Zagurszky Béla „
Aszner János „
Herkner Ferenc ,,
Horváth Lajos „
Oskola József „
Burger János „
Török István ,,
Dobler és Németh „
Schuller étterem „
Tóth Lénárd ,,
Gaál Andor n
Mitrovátz Adolf „
Tiefenböck János ,,
Mayer Ferenc ,,
Fehérlo-szálló „
Molnár Gábor „
Hack étterem ... ,,
Központi szálló „
Palkovits János „
Stiaszny és Keresztes ,,
Schumiczky étterem ,,
Frgál Irén „
Kozma Sándor „
Miákits Mihály „
March János „
Rózsavölgyi Béla „
Schulteisz János „
Császárfürdő étterem „
Csicsinko Béla „
Hárott Nándor „
Gebauer Antal ,,
Erdelics Ferenc ,,
Kiegei István ,,
Farkas Béláné „
Kovács Ignác ,,
Fővárosi Orfeum „
Ritter Frigyes „
1906. december hó 3-án tar

tott táncmulatság alkalmával 
fönmaradt tiszta jövedelem „ 

„Összetartás" asztaltársaság „
Elek Lipót nyomdatulajd. ,,

3 K 
27 „ 
11 ,
8 „ 

21 „
24 „ 

2 „
33 „ 
14 „ 
8 „
4 „ 
9 „

12 „ 
14 „
5 „ 

20 „ 
17 „
8 „ 

353 „ 
64 „

7 „ 
17 „ 
73 „ 
54 „ 
51 „ 
23 „ 
16 „ 
12 „ 
10 „ 
16 „
25 „
8 „ 

14 „ 
1 „

14 „ 
3 „ 
2 „ 

32 „ 
7 „
6 „ 

32 „ 
17 „ 
13 „
2 „ 
9 „ 

38 „ 
37 „ 
7 „

43 „ 
30 „ 
5 „

-  fillér 
80 „

50
40

80
50

30

20
20
30
80
80

50

90
80
14
10

50
40

50

20
20

30
32

16 }}

>)
összesen 2422 K 44 fillér. •

A jószivii adakozóknak hálás köszönetét mondunk. 
Elszámolásunkat a jövő számban ejtjük meg.

Szakszervezeti ügyek.

Nagyváradon is kezdenek szervezkedni a munkás
nők. Az egyes szakmák munkásnői már tartottak érte
kezleteket, amelyeken megbeszélték, hogy mindenütt 
belépnek a szakegyesületekbe. Folyó hó 9-én az összes
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szakmák munkásnöi gyűlést tartottak „A munkásnők 
helyzete és a szervezkedés fontossága" napirenddel. Az 
agitáció vezetését egy szervező-bizottságra bízták, mely 
bizottságban az összes szakmák képviselve vannak. A 
legélénkebb mozgalom a cselédmunkásnők soraiban 
észlelhető, kik már nemsokára megalakítják a cseléd
munkások szövetségének nagyváradi csoportját.

*
A budapesti cselédmunkásnők szakegylete 1906. 

évi december hó 16-án a Freund-féle vendéglőben, 
(VII., Nagydiófa-utca 28. szám alatt) kedélyes estélyt 
rendez, s ez utón hívja meg a szaktársakat

a rendezőség.
*

Tisztelt főnök urak! Van szerencsénk tisztelettel 
szives tudomásukra adni, hogy elhelyező irodánk oly 
mérvben működik, hogy a legkényesebb igényeknek is 
meg tud felelni. Ösmerve a t. Főnök uraknak a pincé
rekkel szemben mindenkor tanúsított jóindulatát, veszünk 
bátorságot magunknak tisztelettel kérni és felhívni be
cses figyelmüket, hogy pincér-szükségietüket ezentúl 
egyesületünk révén, egyesületünk tagjaiból szíveskedjék 
beszerezni, annál is inkább, mivel egyesületünk a pin- 
cérség azon részét képviseli, kik a pincérséget hivatás
nak tekintik és c hivatásnak kötelességtudóan megfelelni, 
legfőbb törekvésük. Kérésünk jogosságát az 1906. évi 
memorandumunkból, amelyet a miskolci kongresszuson 
bemutattuk, merítjük, amelyben kívántuk, hogy minden 
pincérnek hetenként egy pihenőnapot adjanak, továbbá 
pincérszükségletek ezentulnem ügynökök, hanem a fennálló 
és az ezután alakuló pincér-egyesületektől szerzendök be. 
Tekintetes Főnök urak! Mindezeknek felemlitése után, 
munkaközvetítésünket, valamint magunkat ismételten 
nagyrabecsiilt jóindulatába ajánlva, maradtunk kiváló 
tisztelettel Budapesti pincéregylet helyi

közvetítő-osztálya.
*

Felhívás a szállodai és vendéglői konyhai alkal
mazottakhoz'}. Ébredjetek ti is már végre-valahára el
nyomott munkástársaim! Ébredjetek ti is, hogy meg
lássátok a munkásszabadság napjainak felkelését! Éb
redjetek, hogy érezzétek, hogy körülöttetek mikép szakítja 
ketté bilincseit az elnyomott munkásság, ébredjetek, hogy 
lássátok azt, mint rázzák le magukról az elnyomatás 
nehéz terheit a többi ipar munkásai! És még ez törté
nik, mi még mindig némán és szótlanul huzzuk az igát; 
és türjük e rabszolga sorsot. Csak nézzünk körül a 
velünk egy munkakörben dolgozó éttermi munkástár
saink között! Mily emelt fővel és öntudattal állanak 
ezek munkaadóik elé és már nem kérve, könyörögve, de 
igenis követelve követelik elrabolt emberi jogaikat, azt a 
heti szabadnapot, amihez minden munkásnak feltétlen 
joga van. Most kérdem én tőletek, a konyhákban kora 
reggeltől késő éjjelig robotoló munkástestvéreim, nekünk 
ehhez nincs-e épen olyan jogunk, mint bármelyik mun
kástársunknak? Hisz nekünk is épen oly szükségünk 
volna hetenként egy szabadnapra, mint a többi mun
kástestvéreinknek ! Hisz nekünk is van családunk, hisz 
mi is emberek vagyunk, kik jogot formálhatunk ahhoz, 
hogy legalább egy héten egy napot családunkkal eltűn

hessünk és családunknak is éljünk. Mi, akik az év
nek minden napját és a napnak minden óráját fölál
dozva dolgozunk munkaadóink részére és véres verej
tékünk gyümölcsét munkaadóinknak gondtalan megél
hetésére fordítjuk, mi is elvárhatjuk, hogy legalább 
valami a mi érdekünkben történjék! Ámde semmi sem 
történik, sőt ellenkezőleg! Ahelyett, hogy érdekünkben 
tennének valamit, a mi humánus munkaadóink, a mi 
vérünket kiszívó ügynöki rendszernek a legjobb barátai, 
mert az ügynökök, ezek a piócák, ezek az emberhús- 
kereskedők tudnak legjobban öntudatlan és olcsó munka
erőt száilitani, hogy aztán azokat a nyomorultakat, úgy 
ők, mint bizonyos „főnök" urak, kedvökre kizsákmányol
hassák. Szaktársak, munkástestvérek! Hát nem érzi- 
tek, hogy ennek a rendszernek véget kell szakítani \ 
Hogy ennek a munkaerő-kizsákmányolásnak meg kell 
szűnnie! Érzitek, tudom ! De eddig nem mertetek szó
lam, jobban mondva nem tudtatok szólani, mert minden 
szabad, igaz szót már torkunkra forrasztottak ! De most, 
mikor itt az idő és ütött a tizenkettedik óra, mikor már 
belátjuk, hogy ez igy nem mehet tovább, most kiállt- 
sátok oda ti is munkástestvéreim: „Elég volt és ne to
vább!“ Most rajtatok a sor, hogy segítsetek magatokon 
Hisz most már meggyőződhettek róla, hogy azok nem 
segítettek benneteket, akiknek az kötelességük lett volna, 
sőt ellenkezőleg igyekeztek még jobban beleszoritani 
benneteket a sötétség posványába! Fel hát munkástár
saim szervezkedésre! Szervezkedjünk mi is, öntudatos 
munkáshoz illő osztályharc alapján ; nyújtsunk baráti jobb
kezet a szervezett éttermi pincéreknek, és akkor azután 
karöltve mi munkások egyesült erővel vívjuk ki jogain
kat, amiket tőlünk jogtalanul elraboltak! Vigyük diadalra 
azt a zászlót, amelyre az van irva: ,,Népszabadság“ és 
ez legyen a jelszavunk ! Mi munkások csak bilincseket 
veszthetünk, de jogokat nyerhetünk. Testvéri üdvözlettel

Ghames B. L.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Kávéház átvétel. A Lábesz-féle „Szerb kávéházat" 
Mark Károly szaktársunk átvette és törekvése oda irá
nyul, hogy úgy mint eddig, még kellemesebb otthont 
leljenek kartársaink.

Kávéssegédek mulatsága. A budapesti kávéssegédek 
vigalmi bizottsága és a “Kisten" magyar pincér asztal- 
társaságnál deczember 12-én k'délyes estélyt rendezett. 
A nagysikerű mulatságot Lieberzeit Alajos nyitotta meg, 
ki a Marsiellest játszotta nagy hatással, utána a „Rik
kancs" kupiét énekelte Kohn Rózsika kisasszony igen 
kedvesen. Majd Weinberger Rezsin elvtársnő szavalta 
kitűnő hatással „Keresem az Istent" czimü költeményt. 
Utána Káldor Aladár énekelt nagy hatás mel
lett kuplékat, mig Treszler József ugyancsak kupiék 
énekelésével ért el nagy sikert. A műsort a „Valami
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hibája van“ czimü kis vígjáték fejezte be. Gyönyörűen 
játszottak V. Szebenyi Erzsébet, Káldor Aladár és Kohn 
Bözsike. Kár, hogy Kalmár Emil nem tudta a szerepét. 
Ez rontotta az összjátékot és a hatást.

Míiborgyár Győrött. Ne méltoztassék azt hinni, 
hogy ez sajtóhiba. Nem ! Ez valóban és igazán műbőr- 
gyár. Egy előkelő (!) szaklap (!) mely éretlen éttermi 
tanoncok és a zsebkendőgyártó ipart fellendítő pikolók 
arcképeiből diadalcsarnokot szokott rendezni, irja, hogy 
Győrött inüborgyárat létesítenek. És, nehogy valaki 
félreértvén a dolgot azt higyje, hogy az a míiborgyár, 
nem míiborgyár, kommentárt is fűz hozzá, mondván, 
hogy míiborgyárra nincs nálunk szükség. Íme itt van 
az a gyönyörű szép kis közlemény amint szószerint meg
jelent : JK űborgyár Győrött. Mint bennünket értesítenek, 
Győrött 1 ‘/ a millió korona befektetéssel Grebcr M. és 
fia vászongyáros cég müborgyáraí létesít. Nem tinijük 
mire jó az ilyen vállalat, mikor elég természetes bor 
terem nálunk és a termelt nagyság évről-évre szaporodik. 
Aliir hisszük, hogy borivó magyar ember tudva igyék 
miibort. Ezt igy lehet olvasni annak a lapnak
1906. évi december elsei számában. Hát ha ilyesmit a 
Ériem intézet növendékei írnak, akkor rendben van a 
dolog. Azoknak az a mesterségük, hogy okosak ne legye
nek. De, hogy egy szaklap, — bár az igaz, hogy az 
utóbbi időben egy kevéssé megfiatalodott szaklap — 
Írjon ilyet, az, még ha tekintetbe vesszük is zsenge korát, 
— még akkor is komikus dolog. Hát, — hogy annak 
a szaklapnak a nyelvén szóljunk, — hogy a túl • 
adunai menydőrgős menykő üssön abba a müborgyár- 
ba! Nem tudja az a szaklap, hogy Magyarország
ban, aki bort pancsol azt becsukják élelmiszer hamisítás 
miatt? Nem tudja, hogy még azt is nyilvánosan pellen
gére állítják aki a tejet vizezi? Mert amellett, hogy 
megbüntetik, büntetését még a lapokban is közük! De 
hát ha mindezt nem tudja akkor mi az ördögnek tartja 
magát szaklapnak az a tisztelt szaklap! Aki annyit 
sem tud, hogy egy viaszkosvászongyáros legfölebb 
csak míiőörgyárat állíthat fel s annyi legelemibb ismerete 
sincs, hogy míiborgyár a lehetetlenségek közé tartozik,

— az csak közölje tovább azt a diszalbumot a hátul- 
gombolós nadrágu vitézekről, — de arra, hogy komo
lyan számba vegyék, számot ne tartson!

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

K. K. Szeged. Könyv elment. Szives üdvözlet a többi kar- 
társaknak.

P. G. Oravieza. Köszönet becses soraiért. Csak bátran 
előre, gyűjtse tapasztalatait, de úgy mint itt a fővárosban, ott is 
serkentse kartársainkat szervezkedésre. Üdv a messze távolba . .  .

Sp. ur Budapest. Sorait vettük és abból azt böngésztük ki, 
hogy ön, úgy látszik, nagyon megváltoztatta nézeteit és az elv 
úgyszólván ön előtt semmi. Pedig nem úgy áll ám a dolog. Ab
ból a sok atyai szeleteiből nekünk már elég; torkig vagyunk 
vele. Ön csak tömje tovább is az osztrák gyártmányú Wertheim- 
szekrényt másnak. Az ügynökökről mi gondoskodunk. Nem fogják 
elkerülni figyelmünket ők sem. Majd beadják a derekukat. Úgy 
látszik, kevés ideje volt a levélíráshoz. Máskülönben üdv!

R. szállodás Cegléd. Úgy látszik, hogy ön még a régi maradi 
gondolkozással bir személyzetét illetőleg, mert a felültetéshez 
valami igen.nagy elmebeli tehetség nem kell!

Máskor ne ígérjen, hanem teljesítsen. Nem vagyunk 
gyerekek, sem öntudatlan munkások, ha bejelenti jövetelét, hogy 
embereket vesz fel nálunk, tartsa is be. De, úgy látszik, a vér
szopó és eleven emberhús kereskedőknek nagy barátja lehet ön, 
mert tetteiből ugyan nem látszik meg, hogy a pincérmunkást 
ápolná, hanem annak letörésére segít kezet nyújtani az ügynöki 
zsarnokság éá kiszipolyozás előremenetelére. Majd gondunk lesz 
önre!

Több szak ársnak. Tudjátok elvemet, tudjátok milyen állás
pontot foglalok el és tartok be. Törekedjetek azon, hogy azt ke
resztül is vihessük, mert ez vezet célhoz. Hogy most megvagyok 
kötve egyelőre, az nekem legjobban fáj. De, mint a példabeszéd 
mondja, türelem rózsát terem. Majd meg is fogja annakidején gyü
mölcsét is teremni. Szaktársi üdvözlettel Sz. L.

Nyilttér.

E rovatban közöltekéit nem válla l lelelösséget a szerk.

Ezen az utón fejezem ki hálás köszenetemet mind
azoknak, kik szeretett kedves férjem halála alkalmával 
nekem vigaszt nyújtottak és a temetésen részt vettek. 

Tisztelettel Kolb Gusztáváé.

Pá r is i  világkiállítás  1 9 0  

A R A N Y  É R É M

N y i l t - t é r * )
Nyilatkozat.

A „Kristály“-vizet, mint ki
tűnő tiszta forrásvizet ma
gam is szívesen iszom és 
orvosi gyakorlatomban is szí
vesen rendelem.

Dr. Gerlóczy Zsigmond
egyetemi tanár, 

a Szt -László kórház íöorvosa.

*) E rovatban közlőitekért nem vállal 
felelősséget a Szerk.
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A világhírű francia

DELBEGK & Comp
reimsi pezsgfiborgyár és a 

müncheni Hofbrau
m agyarországi fölirakata.

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

raktára

B rá za y  K á lm á n n á l
Muzeum-körut 23.

r
4
4

\
\
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S
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T r a n s y l v a n i a  Sec
Louis Francois ^ C o n ^ p .
császári és kir. udvari szállítók. ~  Fülöp Szász Coburg Gothai Herceg Ö Fensége szállítói.

BUDAFOK.
12 elsőrendű kitüntetés.

Főraktár:

B0RNE6YI FERENCZ
Budapest, V. kér., Gizella-tér I. szánt.

> v
Sürgönye im :

FRANCO IS BUPAFOK.

N o r S  C o o c o ú r S .
Vezérképviselöség :

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

Telefon :

BUPAFOK 13. SZÁM .

i
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BUDAPEST TELEFON BECS TELEFON.

ZORN MÓR
butofszálliiási- és b e i a k l g i o z é s i  v é l í a t a t a

BUDAPEST,
Vili., J ó z se f-k ö ru t 18. s?ám

Elvállal mindennemű 
költözködéseket, bú

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

dalmazott bútor- 
kocsikkal.

I
I

s

Minden 
kárért 
teljes 
felelős
séget vál
lalok.

Beraktározás száraz é s  tiszta raktárakba*?. 

Csomag- és  potlgyász - szá l l í tások  e lv á l th a t n a k .

> « — — » « .... «.... . ............ ............

E gyesek  és te l jes  fo g so ro k ,  teljesen s z á jp a d lá s  és 
inylemez nélkül is. Arany koronák , a rany- és kau- 
csuk hidak, m e lyeke t  ne m  kell és  nem  is lehet a 
szájból k ivenni;  e l tö r l ie te t len  a g y ö kerek  e l táv o 
lítása fö lö s leges ,  r á g á s r a  a zo n n a l  haszná lha tók ,
10 évi jó tá l lá ssa l  2 4  ó ra  alatt kész í t te tnek . Vidékiek  E 
m egvárha t ják .  S a já t  ta lá lm ány i!  szá jp ad lá sn é lk ü li  ÍJ 
míifogak k izá ró lag  c sa k is  m ű te rm e m b e n  készí t

te tn ek  m érsék e l t  á r a k  m elle t t .

BARNA I. Fog műterme I
B ú d ap eS t. V II , K $ r«p s S i-íit 18. sz

Egyesületi tagok 20 százalék engedményben részesülnek.

...... — ■ *

< £ s ------------------------------------------------ ■'*£)
^  Olcsó törlesztéses U

P é n z k ö l c s ö n t
földbirtokra

Házadra

Te libbre

Építkezésre
I. II. III. bekebelezésre .

Személyhitelt m indenkinek kezessel és annélkül.

E= 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, telkek adás  vételét
közvetítünk.

Budapesti Hiíelforgalmi Intézet
Budapesten. VII., Rottenbiller-utca 1. szám.

Fiók-iroda :

K I S P E S T E N .  Himyady-utca 19. szám.
Értesítés válaszbélyeg ellenében. S

6 ^ ------------------------------------------------r £

A legnagyobb kincs a  jó egészség, 

i'ynek f o k é i  éke a tiszta levegő!

H ogy sz o b á n k b a n  á l lan d ó an

tiszta, ü d e  levegő legyen,
rendeljük meg

s r  Beck Karoly szab. ablak
so r szellöztetö-készülókét. =

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

Levélbeni megkeresésre tovább felvilágosítással 
szolgál

P n n l #  1/ A i - z ö s z a b .  ab lakszeilőztetö-
K8CK tvaroiy készülék  kesz i tő  =

Budapest, Vili., iózsef-utcza 14.
A szellőztetökészülék 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 
szám os állami intézet, iskolák, kórházak, a hová az 

ablakszellöztető bevezettetett és kitűnőnek 
találtatott.
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Lü

Kun Szabii és Gerdenits
Első magyar önműködő ze

nélős  szerkezet készítők a 
vendéglős urak b. figyelmébe 
ajánljak műhelyeikben szakszerű 
vezetésűk alatt készült

„ V ig a d ó "  (Orchestrion)
önműködő zenélő müveiket,

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

A  „VIGADÓ11 zenélömü teljes 
zenekart helyettesit s feleslegessé 
teszi a drága zenekarok alkalmaz
tatását. (Kockázat kizárva.)

A  „VIGADÓ" zenélömü rövid időn belü l'önm agát 
fizeti ki, mert súly felhúzással és pénzbedobókészülék
kel van ellátva.

Szives látogatást kérnek

Hun Szabó és Gerdenits
első magyar zenélőszerkezet készítők

Budapest, VII,, Dembinszky-utca 6. szám.
Árjejfyiéket díjmentesei* küldünk.

..'S . V . '• .y..
H

Orvosilag ajánlva.
ti  .  I n  . . I I  n  1 . 1  11 > > I m t n A 1 1 o  K  n i  r i l ’

O lyan  c ipő
---- ----------------- =  — w - - —  n incs  m á s 

hol a  világon, amely a be teg  lába t  stb. eg é sz sé 
gessé  teszi, mint

Ritkó Győzőnél vm., ^

u1111ucii 11a

Berkovits Károly

Törley j ó z s .ésTV

TÖRLEY
JOZS, isT“

PEZSGÖGYÁROSOK
Pincék :

Budafok (B p e s t  mellett)

Irodák :

BUDAPEST, Vili.,
Esterházy-utca

1906. december 15

TELEFON

Megrendelések szántára 

53-14.
Üzletvezetőség : 54— 93.

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

ZiegUr A. Rokoosteii) S.
Budapest, I I .  kér., Kársly-utca 3. szám.

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

T. étlapiró és vendéglős uraknak
legm e leg eb b en  a ján lom  a leg jo b b n ak  e lism ert és  sok 

időt s  m u n k á t  m eg taka r í tó  „B e rk o v it s“ -féle 
Hektograph-lapokat 

s m in d en  sz in b e n  lévő téntákat. 
A n é lkü lözhe te t len  Hektograph- 
lap m indkét o ldalon  tö b b s z ö r  
haszn á lh a tó  és egy eredet irő l  
1 0 0 — 120 m ásola t  nyerhe tő .  L e
h ú zás  u tán  b a rn a  o la jo s - i ta tó s  
közé fektetjük s 3 — 4 n ap  

m úlva  ismét haszná lha tó .  
Hektograph-tekercsek és k im osha ta t lan  ruhajelző-festékek 

m inden  n a g y sá g b a n  rende lhe tők
sokszorositó-készülékek, Hektograph- 
raktárában B u d a p e s t ,  V 1 1.. S ip -  
u t c a  11. s z  Árjegyzék bérmentve.

Figyeljünk a TORLEY- 
lezsgö valódiságára!

Óvakodjunk az után
zatoktól! """B

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és 
emésztési nahézsigéknél. 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. Lukácsfűrdö Kutvállaiat Budán.

„Basol" Kés nélkül b o ro tv á ln i
Egészséges! Kellemes! Olcsó!
I kgr. el333 vJi 33 -sz ir i b irotv ílkoz isra . Ára hal/bjn K. 2 . 4 0  Vidékre 

3  kor. Hid ege* b3tüldnéval birnnnt/a, útin/éttel .:0 fillérrel drágább.

Egyedüli készítő és szétküldö

^  v e g y i p a r i  v á l l a l a tBudapest, I f i .,  V á c i- k ö r ű !  5 5 . s z .
Kapható Budapesten:

Török József gyógyszerész Király-utoa 12.

J J R Á S O L
Naruda Nándor 
Kartsmaroff A. 
Fodor Márton 
Ács Mihály 
Molnár os Móser 
Detsónyl F< igyes 
Dot3önyi Karoly 
Stern Zsigmond

drogéria K issuth  Lajos-utca 7. 
Kerópesi-ut 39. 
Király-utoa 31 -3 3 .  
Llpót-körut 27.
Ko onaherceg-u II. 

Marokkól-utoa I. 
Fürdö-u. In.
Váol-körut 42.

és minden drogériában.

ENfiEL A, cimtábla-festő B U D A P E S T ,  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 i t é s i  Vállalat Á rjeg y zék  In gyen  é s  b érm en ti /e ,

Elek Lipót könyvnyomdája Budapesten.
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