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E g y le ti h elyiségein ka helyeszközlő irodával egybekötve,
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fognak létezni.A Budapesti P.ncér-Egylet helyisége:
V ili. kér., Herepesi-ut 9|B. I. em.

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

Egyleti jogtanácsos :
D r. K a t o n a  L á s z l ó  ü g y o é d

V . kér., Sas~ut:ea 3. sz á mA  Budapesti Pincér Egylet ingyenes  
helyközvetitő irodája :
IV., M olnár-utea 37— 39. Telefon: 94— 24.Felszólitattnak a tagok, hogy pontos lakcímeiket adják le a szerkesztőségi irodában, hogy a lap szétküldése hiányt ne szenvedjen.Mindazon éttermi segédek, akik még egyesületünknek nem tagjai, tartsák kötelességüknek beiratkozni minél előbb.

A hátralékos tagok, kik tagdijaikkal hátralékban vannak, szíveskedjenek azt minél előbb befizetni, hogy a bekövetkezendő közgyűlésen jogaikat gyakorolhassák.
1907.Az idő forgó kereke ismét eljutott ahoz a határhoz, melyet újévnek nevezünk. Fehér köntössel, hópaplannal és jégfátyollal takar be mindent az idő, mintha azon fájdalmas lemondásokat akarná eltakarni, melyek eddig értek bennünket.Ezúttal azonban ez a fehérség a béke fenségét jelenti. Ez ideig kijutott abból a jó  sok 

rosszból, amely bőven ért bennünket. Most már békére és csakis erre van szükségünk, hogy fájdalmainkra — melyeket tovább nem tűrhetünk — enyhítést és gyógyulást hozzon ez a béke és ez az uj esztendő.Ez az újév napja egy keserű és rossz álomra emlékeztet vissza bennünket, de reméljük, hogy ezen kétségbe esett küzdelmek idejét a békének munkás napjai fogják felváltani. Reméljük, hogy az elernyedt sziveknek újjá születését fogjuk az újévben megtalálni és az újjá született pincérmunkások meg fogják találni azt, amiért eddig hiába küzdöttek: gazdasági helyzetük javítását.Eddig a sötétben kerestük egymás jobbját, de — sajnos — nem találtuk. Kerestük egymás kezét barátságban, szeretetben és jóravaló törekvésben, ám gyakran hideg és gúnyos mosolyt, lenézést és nembánomságot találtunk helyette. Az újévnek — a télapónak legszebb napja — fehér fátyola által adott világításánál azonban, reméljük, megtaláljuk azt a békejobbot, amely békejobb az iparunk fellendítését és a magyar pincérmunkás helyzetének javítását fogja eredményezni hogy igy szent ügyünket
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végre-valahára —  együtt tünk m agaslatára em eljük.A  m ateriális harc szenvedelme rajzolja  m eg a mai világ békét. S  ime az újév ünnepe milyen csodás változást idéz elő. A rcunk lélekemelő ideális vonásokat m utat a közös és kölcsönös versenyzők harcai közepette, m integy varázslatra, a békének oltára emelkedik és ezen az oltáron ú gy  a főnök, mit a pincérm unkás, minden rangkülönbség nélkül áldozatot hoz. Ez az áldozat elűzi körünkből a köztünk fennálló ellentéteket, elűzi körünkből azt a hidegséget, m ely eddig nem melegíthette fel azon nemes érzelmeket sem , m elyek bensőnkben, harcaink közepette is, éltek, jjE z  a békejobb fog bennünket gazdasági helyzetünk javítására vezetni és akkor m egelégedéssel fo g ju k  annak idején m unkánk érett gyüm ölcsét élvezni.Lassan, bár nagyon lassan, de m égis közeleg az id ő !B izzu nk benne, hogy m ajd cl jö n , mert kell, hogy eljöjjön 1 Mert kell, h ogy belássa m indenki, h ogy ez a szent célért küzdő embertöm eg, am ely m unkálkodásával már elég erőssé építette várát, —  többé sem m iféle ádáz ellenségtől m eg nem ijed és azt a várat le nem rom bolhatja és m eg nem sem m isítheti senki sem ! Nem pedig azért, mert porszemekből összehordva oly erősen lett felépítve ez a vár, hogy az csak a békejobb nyújtása után lesz kinyitható, de az ellenségnek ellen tud állani.T u djuk  azt nagyon jó l, hogy im m ár belátja főnökeinknek javarésze is —  egyesek kivételével —  hogy ez a mi küzdelm ünk jogo  sült és nem léha cél után hajhászó. Ép azért rem éljük, h ogy főnökeink a békejobbot jó szívvel fogadják s azon lesznek, h ogy a felajánlott béke állandó is m aradjon.Ebben a reményben boldog újévet kívánunk m unkástársainknak és főnökeinknek is.

Szép Lajos.

Jegyzőkönyv,felvétetett a budapesti pincéregylet helyiségében, 1906. december hó 22-én tartott rendes választmányi üléséről.Megjelentek Varga István elnök, Panly Antal al- elnök, Spesny Imre titkár, Csernáth József pénztárnok Ktnzl Antal körgazda, Hantzinger János, Erdelics Ferenc’ Leitgeb József, Haraszta Miklós, Hajdú Imre, Wirfh Ferenc, Szép Lajos szerkesztő.Elnök az ülést megnyitja a határozatképességet megállapítja, üdvözli a választmányt.Elnök elrendeli a jegyzőkönyv felolvasását 1906 december hó 6-ikáról.
Szép Lajos felolvassa a jegyzőkönyvet.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Hantzinger János és 
Haraszta Miklós vál. tagok kéretnek fel.Elnök elrendeli az 1906. december 14-ikéről való jegyzőkönyv felolvasását.

Szép Lajos felolvassa a jegyzőkönyvet.
Varga István elnök hozzászólása után hitelesítésére Leitgeb József és Erdelics Ferenc vál. tagok kéretnek fel.
Varga István elnök bemutatja, hogy gyüjtőiv utján befolyt 2630 K 62 fillér.

Kiadás:Ziegler és Rokenstein cégnek 66 öltözet ruháért 1227.60Pillér József cipésznek 66 pár cipőért __  __  384.80Kovács Viktor cégnek keztyii és harisnyáért__  73 50Gyümölcsért ............................................   39'68Cukorka és karácsonyfáért . . .  — — . . .  48-22Gyermekek ozsonnája ....  .................................   58.54Különféle kiadás ........................................... .. . . .  53-20Hölgybizottság kiadása ....  .................................   10-40Tekeasztal ki- és behordása ....................... . . .  20 —Összesen . . .  __  1915-94Egyenleg ...................... .. ................................ .. . . .  744-68Összesen ...............  2630-62A választmány tudomásul veszi és az egyenleget az öreg kartársak vacsorájára és segélyezésére fordítani kívánja. Egyben pedig jegyzőkönyvileg köszönet szavaztassák a buzgó gyűjtőknek, különösen pedig Németh Károly és Dobler István uraknak azon fáradhatatlan buzgalomért, melyet végeztek gyűjtés tekintetében.Elnök bemutatja a pénztári kimutatást novemberhóról. * *
Bevétel:Tagdijakból befolyt . . . _______ 346-17Beiratási dijakban ........................ 1639 —A Magy. Jövedék és Leszámítoló Banktól 1500 —Tartalék-alap javára befolyt 2080Fogyasztott italok után befolyt . . . 126-30Segély-alapra befolyt............... 8-75Tekeasztal után -befolyt 183-70Tekepálya játék után befolyt . . . 91 24Kártyajáték után befolyt ............... — . __ 101-40Összesen . . . . . . 4017-36
Kiadás:Betegsegély és táppénz 418 —Temetkezési költség . . . 1 0 0 -Beszerzett italokért 78-60Kártya tisztításért 12-44Általános költség 816-33Hely eszközlő költségei 6010Házbér utolsó negyedre 900'—Helyeszközlő házbér 227 25Gyógyszer-költség 186-45Személyzeti illetmény 233-30Helyeszközlő személyzet illetménye 540'—Szaklap-alap számla terhére 222 —Beruházásért 2440Pénztári maradvány . . . 290-49Összesen 4017-36Tudomásul vétetik.Elnök megjegyzi, hogy ezután a kiadásokat korlátolni kell, mert az ezidei k rossz tél sok tagunkat

1907. január 1.töm örülve —  helyze-



31907. január 1,___________ SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYEdönt ágyba és mindez nagy megterhelése az . egyletnek. Elnök bemutatja a m. kir. belügyminisztei ur leiratát, melyben figyelmezteti az egylet alapszabályai módosításának 40 nap alatt való felterjesztésére. Tudomásul szolgál.Ehlök bemutatja ifj. Kálmán István beadványát, melyben kéri egy jótékony célú táncvigalom megtartására a helyiség átengedését. A választmány olykép engedi át, hogy a fölmerülő kiadásokat kérelmezők fedezik.Ifj. Kálmán István benyújtja a tömeges beiratások névsorát és pedig:Czere Béla, Steril Samu, Moskovitz Hugó, Zsilin- szki Lajos, Marschal József, Koller János, Schulek István, Anoser Endre, Ditrich Károly, Kokas Mihály, Fehér János, Janiszki Mátyás, Nagy Lajos, Kabók István, Cselák Ferenc, Németh József, Brauch Károly, Luczkits János, Rucz Kálmán, Trencsánszki Ferencz, Kiss János, Maranik Gyula, Barabás István, Stángel Ferenc, Gaál Rezső, Lászkovszki Rezső, Ludvig Ferenc, Vogler Rezső, ifj. Boor József, Szabó József, Blazsó Rezső, Hocsévár Péter, Leitner József, Cseh Ferenc, Eberhardt Antal, Hacker Sándor, Markovits Lajos, Neiman Ernő, Varga Antal, Peczke Lipót, Pataky Ferenc, Luka Kálmán, Prém Károly, üadácsi Márton, Herbeg Károly, Stály Rezső, ifj. Holtság Mihály, Vagner Ozvald, Götz József, Achrán József, Darabják József, Szánthó József, Fenusz Konrád, Vizmatyi Miklós, Déri Mihály, Hándl Jakab, Szánthó Géza, Miler Ferenc. II. osztály: Tömpe Antal, Gaál Kálmán, Diósy Kálmán, Khón Géza, Németh Mihály, Lukács István, Kövesy János, Bacski Sándor, Sovány József, Kunsági Ödön.
Varga István elnök előterjeszti Kálmán István beadványát, melyben a könyvtárt egy héten egy napon a tagok rendelkezésére bocsájtani kívánja.A választmány Hajdú Imrét és Szép Lajost bízta meg a könyvtárrendezéssel.Elnök elrendeli a könyveknek uj számokkal való ellátásával.
Varga István elnök felolvassa a folyamodókat, kik segélyt kérnek a karácsonyfa-alapból.Holly Károly __ ...............  20Hegyi János __ . . .  . . .  25Latzy Lipót . . .  . . .  40Moser Károly . . . . . .  . . .  30Munter Ágoston . . .  . . .  40Gyelnik Pál . . . . .  . . .  20A választmány a fenti összeget szavazta meg egyhangúlag, mint segélyt. Tobábbá az Ingyen Kenyér Egyletnek 10 koronát szavaz meg.Elnök bemutatja Malesz J. folyamodványát, melyben kéri tagsági dij fizetésének elhalasztását.A választmány olykép határoz, hogy miután már 10 hónappal hátralékban van, folyamodványát elejti.

Spesnyi Imre, Varga István,titkár. elnök.
Föpincéri értekezlet.

Jegyzőkönyv,felvétetett 1906. december hó 18-án Szauer István vendéglőjében, (Vili. kerület, Szentkirály-utca 4. szám) alatt tartott föpincérek értekezletén.Megjelentek: Kappel Sámuel, Henzel Lajos, Páz- mán F. J., Mayr József, Mednyánszky István, Leitgeb

József, Palkovits János, Géczy Kálmán, Porjesz Sámuel Magasy Árpád, Palugyay Károly, Fenyődi János, Wirth Ferenc, Pontol Márton, Németh Károly, Szarvas Béla, Bunszlanéd Ernő, Stausz József, Spesny Gusztáv, Pet- rakovics Ferenc, Kovacsik Ignátz, Pálinkás József, Latz János Ferenc, Schwarz Árpád, Szabó Sándor, Roska József, Fenyvesi N., Kopcsinovitcs V. főpincérek.A szervező-bizottság részéről Honyek Lajos, ifj- Kálmán István, Vincze Mihály, Boor Sándor, Csényi József szaktársak és Szép Lajos lapunk szerkesztője.Látz János Ferenc az értekezletet megnyitja, üdvözli az összejötteket és előadja az összehívás okait. Elsősorban is támadja a revier-rendszer káros voltát, mely a mostani állapotokban, nem kivihető pedig azért, mert először kell nevelni a pincéreket, a vendéglőst és a közönséget ahhoz, hogy a revier-rendszer behozattassék, ő úgymond igen is belátja a mai mozgalomnak az értékét és ő mint főpincér egyet érez, a szervezett pincér munkásokkal és felszólítja a többi főpincér kartársakat szintén a szervezkedésre (ált. helyeslés) és felkéri őket küldjenek ki egy hattagú bizottságot, hogy ezen üdvös munkában segédkezet nyújtsanak a szervező-bizottságnak, mert azt beláthatják a főpincérek is, hogy csak magyar pincérrel lehet dolgozni itthon. Továbbá felolvassa Szép Lajos vezércikkét, a revier rendszerre vonatkozólag, melyből kitűnik, hogy azt o sem tartja most időszerűnek. (Élénk helyeslés).Honyek Lajos szaktársunk szintén felkéri a főpincéreket a csatlakozására ; miután az ő érdekeit ép úgy hivatva van a szervezett pincér munkás megvédeni, mint az éthordókét. Példa reá a Förster esete.Mayr József főpincér: Igen is szándékukban van csatlakozni, de ez ideig még nem mutatta meg a szervező-bizottság azt, hogy hozzájuk is közelednének. (Igaz, úgy van!)Vincze Mihály szaktárs kijelenti, hogy mikor a szervező-bizottság célul tűzte ki magának ezt az üdvös munkát, akkor az összpincérség nevében kezdették meg, tehát nem kell azt úgy felfogni, hogy ők kizárólag az éthordók helyzetének javításán dolgoznak, hanem igen is a főpincérek ép úgy, mint az éthordók érdekelve vannak és felszólítja őket, hogy miután az utolsó óra ütött, álljanak ők is ki a porondra, hogy egymásért küzdve gazdasági helyzetünkön javítva legyen.Géczy Kálmán: Tiszt. Értekezlet, mi nem akarunk keréktörői lenni ezen üdvös mozgalomnak, mert eddig sem voltunk azok, csak csendes figyelők; — átlátja, hogy igenis a cél szentesíti az eszközt, ennélfogva ők is oda sorakoznak ezen üdvös munkához és úgy anyagilag, mint erkölcsileg részt vesznek e mozgalomban. Ezt azért nem tettük eddig, mert hírlapi támadásoknak voltunk számtalanszor kitéve, és meg a kör helyiségben való megjelenéskor is félni kellett. (Helyeslés.)Szép Lajos: Ne legyenek tévútra vezetve, mint eddig a saját hibájuk folytán, mert sokévi tapasztalatom azt a gondolatot és érzést adja nekem, hogy igen is a föpincéri osztály mindig rideg módon húzódott vissza minden olyan mozgalomtól, amely csak javaikra szolgálhatott volna ép úgy a múltban, mint a jelenben. Hogy a hírlapok megtámadták őket azt ne vegyék olyan nagyon zokon, mert aki megérdemli, meg is lesz mindég támadva. A kör helyiséget pedig egész bátran látogathatják, mert ott nemhogy ridegen fogadják, hanem testvéri szeretettel minden főpincért. (Élénk helyeslés.)Látz János Ferenc benyújtja a következő határozati javaslatot:



4 SZÁLLODAI ES VENDÉGLŐ! SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYE 1907. január 1.1. Az ügynöki rendszer eltörlése.2. Szabadnap kérdése.3. Főpincérek szavatosságának a leltárra vonatkozó törékeny anyagok el nem ismerése és a coupon rendszer behozatala. (Élénk helyeslés.)Ifj. Kálmán István szaktárs kifejti, hogy tárt karokkal várják őket, mert egyesülésben rejlik az erő, és a szabad szervezet nem azért alakult, hogy az erőket széjjel forgácsolja, hanem igenis hogy összetartsa és felszólítja a főpincér kartársakat, gondolják meg a helyzetet és egyesült erővel vállvetve küzdjük azt ki, amit célul magunknak kitűztünk. (Élénk helyeslés.)Az előmunkálatokra kiküldött bizottságba megválasztattak : Németh Károly, Géczy Kálmán, Palugyay Károly, Kappel Sámuel, Mayr J zsef, Henzel Lajos, Pántol Márton és Pázmán Fiilüp József.Szólott még Kopcsinovitc szaktárs is az összetartás mellett.Ezzel az értekezlet véget ért.
Szakszervezeti ügyek.A szeretet ünnepe után.Elmúlt karácsony ünnepe. A hagyományok szerint e napon született a világ Megváltója, aki Békét és Szeretetet hozott a földre.Béke . . .  a nyárspolgárok mindennapi kenyere a világ „rendjének" a társadalmi „jólét" berendezésének létalapja.Szeretet . . . álarca a piszkos kenyérharcnak, az egyenlőtlen tülekedésnek, a rut embervásárnak ; hófehér takarója a lesben ólálkodó szennyes önzésnek, haszonlesésnek.Ah, hazugság az egész.Nincs béke, nincs szeretet e földön. Irtóztató háborúk, vad tusák folynak. Emberek kelnek emberek ellen. A tudatlanság, a kis hitiiség, az elhagyottság talaján büszke paloták emelkednek, melyekben a zsarnoki leigázás, a teremtő képmására alkotott ember megbecstelenitése orgiáznak.Azt hirdetik, hogy a karácsony emléke megváltást hozott az emberekre.Nézzetek körül, megváltásra váró, mostoha gyermekei e földnek. Milliók tengődnek a jóllakott kegyesség rágott koncain, milliók éheznek és fáznak, tűrnek és szenvednek, milliók verejtéke izzad a sorvasztó munkában, milliók ődöngenek kenyér és támasz nélkül. Milliók egyért. Egy „rendért" egy, a gazdagok által istnnitett társadalomért.Az emberiségnek ez a sok-sok milliója megvál- tásia vár, békét óhajt, szeretetet áliit.Ez a milliónyi nyüzsgő hangyaboly uj Messiásra vár.Két táborra szakadt az emberiség. Nem a béke nem a szeretet az, ami e két tábort egymáshoz köti. A kérlelhetetlen harc, az izzó gyiilölség von határvonalat a két tábor között. Emitt a csupaszra tépett, a kiáltó szegénység, amott a minden drága javakat eltékozló renyheség, a föld minden kincsét magához kaparitó gazdagság. Mily kiáltó ellentétek hasítanak mesgyét e két tábor között. byÉs mégis békéről és szeretetről prédikálnak Vájjon lehetségés-e szeretet és béke ott, ahol az ellentetek, az ellentétes érdekek ily óriási válaszfalai állanak fenn?

Nem a mi békénk az, ami az övéké. Az ő békéjük fojtogató polyp-kar, mely nyakunkat szorongatja, létünk szálait tépegeti. Az ő békéjük aeol-hárfájának lágyan zengő akkordjai a mi nyomorúságunk, a mi szegénységünk siró dala, Nem szeretet az nekünk, amelyet ők annak neveznek, magukénak vallanak.Ha egységes szeretet volna e földön, mely átölelné, szálaival összekötné az egész világot, akkor ma nem nyomná el milliók jajszava a szeretet és béke eljövetelét hirdető szavakkal, akkor ma nem hallanék az uj Messiásra várók szózatát. Ha igazán béke volna az, ami ma a társadalom egyes szerveit összeköti, a társadalmi berendezés rozoga épületét összetartja és az összeomlástól megóvja, akkor ma nem látnánk remegni a hatalom magas polcán ülőket.Szeressétek — emberek — a békét, a szeretetet, de ne azt, ami másoknak, a hatalmasoknak, békét és szeretetet jelent, Bízzatok rendületlenül az uj Messiás eljövetelében. Az uj Mess ás, a szenvedő, a küzdő emberiség uj megváltója el fog jönni, hogy megszabadítson benneteket a kínoktól, a szenvedésektől. Építsetek neki templomot a szivetekben ékesítsétek fel a templomot a béke és szeretet drága igazgyöngy ivei. A saját testvéreiteket összekötő, egybefüző szeretet és béke láncával.Már is dereng a fény, mely elvezeti a föld megváltására váró népeket a Megváltó bölcsőjéhez.Emberek ne féljetek. Eljön az uj Megváltó, az Eszme, hogy megszabadítsa az egész világot a szenvedésekből, az elnyomatásból.*De ne várjátok, hogy az uj Messiás, a ti szenve- déstek megváltója magától eljöjjön. Nem jön az cl magától. Ha ti nem dolgoztok, nem fáradoztok annak eljövetelén, akkor ugyan örökké a rabszolgaság kietlen pusztájában barangolhatnátok. Magatok készítsetek elő a világ uj Megváltójának útját.Magatok legyetek nyomoruságtok, tengernyi szen- vedéstek Megváltói.A munkálkodó, szenvedő, nélkülöző nép csak a saját erejével válthatja meg önmagát.Csak egy szeretetet ismerjetek: a mindég küzdő, dolgozó testvéretek szeretetét. Csak a magatok tűzhelyén adjatok szállást a békének.Tanítson benneteket az Eszme uj életre, uj küzdelemre. 'I anitson meg benneteket a saját nyomoruságtok megváltására. Mert ti vagytok, a munka, a szenvedés, az örök küzködés! Gondolkozzatok az uj megváltás eszközeiről. Jusson eszetekbe, hogy csak együttes erővel, az egész világ dolgozó, szenvedő emberiséget átölelő szeretettel és békével alkothatjátok meg a magatok felszabadítását.Gondoljatok arra, hogy ami eszközünk a szervez
kedés, melylyel megdönthetjük az évezredes hazugságok minden bálványát.És akkor lesz megváltás, a ti igazi megváltástok !
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Minden szaktársnak ezúton kíván b. u é. 
Parga István,elnök.

Minden szaktársnak ezúton kíván b. u. é.
Pauly Antal,alelnök.Minden szaktársnak ezúton kíván b. u. é. 
Kinzl Antal, körgazda.Minden szaktársnak ezúton b. u. é. k.

Csernák József,Budapesti pincér-egylet pénzlárnoka.Minden szakiársnak ezúton kíván b. u. é.Spesny Imre,titkár.Minden szaktírsnak ezúton kíván b. u. é. 
Szép Lajos, szerkesztő.

B. u. é. k.
Kozma Zsigmond,elhelyező iroda.

B. u. é. k 
Kogler Győző.

B. u é. k.
Trenk Emil, vendéglősAndrássy-ut Opera-vendéglő.

B. u. é- k.
Schwatz Viktor.

B. u. é. k.
Jónás Adolf, főpincérKovács-étterem Curia-utca

B. u. é. k. 
Németh József, Kovács étterem.

B u. é. k. 
Peitcs János, Kovács étterem.

B. u. é. k.
Vavro János.

B. u é. k. 
Kestler Lipőt, főpincér.B. u. é. k. 
Czeizel Antal, főpincér.B u. é. k. 
Szarvas Béla, föpincér.

B. u. é. k. 
Kraudy Elemér, Förster étterem főpincére.

B. u. é. k. 
Frgal Irén, könyveiőnő.B. u. é. k. 

Rózsavölgyi Béla, pénzbeszedő.
B. u. é. k. 

Leitgeb József, Katona Géza étterme.B. u é k. 
Harasz'a Miklós, Katona Géza étterme.

B. u. é. k. 
Roskó József, Katona Géza étterme.
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B. u. c. k. 
Balyo Árpád.

B u. é. k. 
Riegler János.

B. u. é. k. 
Rieg er Gusztáv, Katona Géza étterme. B. u. é. k 

Adelsberger János.

B. u. é. k. 
Körhegyi Béla.

Felvett tagok.Gaál Andor, Volf Gyula, B. Nagy Mihály, Adatnék Károly, Perkovátz Bódog, Molnár Sándor, Singer Frigyes, Hornmutli Gusztáv, Schindler István, Relling Rezső, Gergics József, Polgár Pál, Kurz József, Schőpf Gyula, Pulvermann József, Jónás Adolf, Kenderesy György, Veichselberge’r Sándor, Szeidenschmied Béla, Naraskovitcs Alajos, Stanenkovitcs Nikola, Jukovitcs Csedomir, Papp József, Frommcr Meinrich, Zotovilcs János, Tallafttsz Nándor, Kominek Rezső, Nagy István, Molnár János, Schulek István, Cseleda Gyula, Kertész Iván. Veisz Frigyes, Pozsgay András, Csoknyai Sándor, Csőr Mihály, Schwarz Lajos, Marschal József, Spilák János, Albrecht Nándor Ferencz, Váczy Béla, ldely István, Kiss János, Rózsás János, Liszák Mihály, Stíléiig Bódog, Sontnter Emil, Farkas Ferencz, Schubert József, Bognár Sándor, Körmöczy József, Kohn Géza, Bevilagua Géza, Stróbl Károly, Kapper Henrik mint I. osztályú tagok és Madary Zoltán Il-od osztályú tagul.
KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.Köszönet nyilvánítás. Alulírott hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, kik nehéz helyzetemben némileg kisegítettek, különösen Holub Rezső urnák, ki nemes szivétől áthatva, segitelt egy szegény családapán.Tisztelettel 

Schiitz János.Eljegyzés. Kalmár Emil kartársunk, eljegyezte magának Kohn N. kedves és bájos leányát Bözsikét. Tartós boldogságot kiváltunk ezen igaz szerelemből kötött frigyhez.Trenk A. Emil Opera vendéglője az Andrássy-utun, az Opera kávéház mellett, amely egész éjjel nyitva van, szaktársaink fő találkozóhelye.A szobaasszony. A magyar szállodai mizériák legnagyobbja a — szobaasszony. A szállodákat, főleg a vidéki szállodákat kevésbbé kultiváló közönség kedvéért elmondjuk, hogy mi ez, ki ez? A szállodás rabszolgája s a vendég zsarnoka. A szállodás oly célból szerződteti, hogy a szobákat tartsa rendben, kezelje a fehérneműt és szolgálja ki a vendégeket. Mivel pedig rábízza a szálloda berendezését, néhány korona kauciót vesz tőle kamat nélkül és használja ezt a pénzt hónapokon keresztül. Szolgálati dijat, azaz cselédbért, a szobaasszony nem kap, sőt ellenkezőleg, ö köteles tartani 1 — 2 takarítónőt és azokat fizetni, étellel ellátni s a maga kosztját is fedezni, ami naponkint minimálisan 3 frt, azaz 6 korona. A tájékozatlan olvasó és a belügyminisztérium érdemes tisztikara most azt kérdi, hogy mi az ördögből él akkor a szobaasszony, aki egy régebbi miniszteri rendelet szerint csak 40 éven felüli nő lehet? Hát épen ez a legnagyobb mizéria ! A szoba- asszony mindezen költségeken kívül 50—100 korona közvetítési dijat . fizet a helyszerzőnek, köteles beszerezni a szükséges seprőket, törlő rongyokat s mindent, ami a rendhez és tisztasághoz szükséges, — de 3 hónapnál tovább nem tűri a szállodás, nehogy megunják a vendégek. Ilyen kizsarolt, mindenképen kihasznált, de gyakran elég csinos s föltétlenül 40 éven aluli nőpáriát aztán rászabadítanak a vendégekre, hogy ott szerezze meg — úgy ahogy tudja azt, amit csarolóinak fizetni köteles. Ött aztán megszűnik a kímélet, a kegyelet, az emberi bánásmód, ott csak egy kérdés él,



1907. január 1. SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐHSEGÉDEK SZAKKÖZLONYE 7hogy miképen lehet a vendégből pénzt csinálni. Engedjék meg, de ennek a módja olyan, hogy azt itt részletesen leírni nem lehet. Németországban a szobaasszony a hotel mindene, lelke, gondozója, a legtöbb helyen service-pénzt kapva, a borravaló osztogatásnál jelen sincsen s minden tekintetben megközelíthetetlen. Ha a férfi gyanús női látogatást fogad, fölkérik, hogy hagyja el a hotelt s ha ellenkeznék, „a ház becsületének meg- sértése" címén a rendőrség elé kerül és 100 márka büntetést fizet. Nálunk nem tekintik a jegygyűrűt a vendég ujján, hanem beleerőszakolja a szobaasszony s a takarítónő címén tartott szobalány az erkölcstelen piszokba, ahol buján tenyészik a fertőző betegség, mely hálás talajra talál otthon a családban. Hiába akarunk idegenforgalmat emelni, a mai hotelviszonyok mellett az lehetetlenség. Az idegen undorodva menekül ebből a Sodomából. Boda Dezső főkapitány erős kézzel megtisztította Budapestet, most gróf Andrássy Gyulán a sor, hogy megtisztítsa, kiirtsa hotel-életünk e iörtelmes rákfenéjét.Bocsánatkérés. A József-köruton levő Fodor-mulatóban az előadás után Mollányi Bella artistanő részére az egyik vendég valami italt rendelt, de a fizető pincér megtagadta a kiszolgálást, mivel ismerte az italt rendelő vendéget, ki a fizetést rendesen clszokta felejteni. Erre az artistanő megsértődve lármát csapott és sértő szavakkal illette az ott dolgozó kávéssegédeket, kijelentve, hogy a pincé:ek mind „szemét nép“ , szakszervezetükkel együtt. Az ott dolgozó kávéssegédek erre az artistanőt bojkot- tálták. A  hetvenkedő artistanő erre következő bocsánatkérő nyilatkozatot adta le :, ,Alulírott, e hó 27-én a Fodor-Mulatóban a szervezett pincérek ellen elkövetett sértésekért ünnepélyesen 
bocsánatot kérek.

Neszmélyi Mollányi Bella. artistanő."Köszönetnyilvánítás.
A Budapesti Pincér Egylet tek. Elnökségének ! Megtisztelve érzem magamat, hogy mindazon tagoknak, kik a Budapesti Pincér Egyletből Asmus Józsefnek, temetésén résztvettek, a legforróbb köszönetemet nyilváníthatom.Különösen a Budapesti Pincér Egylet vezetősége fogadja köszönetéin nyilvánítását, kik oly szép számmal résztvettek és vigaszt nyújtottak úgy az özvegynek, mint a rokonoknak. Mély tisztelettel

Chocensky József, számtiszt.

Piadal
X  ^  t  »V; -V. -V-tfH* X fjf  W
(francia módszer szerint)
£berf>ar<lf =  

~  A pfal

pezsgőgyárából,
B u d a f o k -
T W o o :  BU D A FO K  30.

Vendéglő bérbeadás.
Kassán, a Cserm ely-utea 21. sz. a. 
vendéglő nagy táncteremmel, szép kerthely iséggel és kuglizóval, a tulajdonos italmérési jogával 600 forint évi bérért bérbe 
adó. vagy 20.000 forintért az egész épület 

azonnal eladd.

"Eü-ÜSiiri
Bővebb felvilágosítást nyújt:

özv. Székely Jánosné,Kassa, Csermely-utca 21. sk.
N y ílt-té r * )Nyilatkozat.A „Kristály“-vizet, mint kitűnő tiszta forrásvizet magam is szívesen iszom és orvosi gyakorlatomban is szívesen rendelem.Dr. Gerlóczy Zsigmondegyetemi tanár, a Szt -László kórház lőorvosa.

*) E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget, a Szork.
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DELBECK&Comp'
4 
4
\  
\ 
\

* Brázay Kálmánnál >
Muzeum-körut 23. V

s
4
4

A világhírű francia

reimsi pezsgfiborgyár és a 
müncheni Hofbráu

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

Louis Frar)$ois £* Con^p.
császári és kir. udvari szállítok. ~  Fülöp Szász Coburg Gothai Herceg Ö Fensége szállítói.

BUD AFOK.
12 e l s ő i d é i  k itü n te té s .Főraktár:

BORHEŐyi FERENCZ
Budapest, V. kér., Gizella-tér I. szám.Sürgönyeim:

FRANCOIS BUDAFOK.

N o r S  C o o c o ü r S .Vezérképviselőség :
BUDA és BLOCNMANN
Budapest, V., Akadémia-utca 16. szám.Telefon :

BUDAFOK >5. S Z Á M .
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Z O R N  M Ó R
butorszállitási- és berakláfozási vállalata 

BUDAPEST,
Vili., Józse f -köru t  18 . számElvállal mindennemű költözködéseket, bútorszállításokat úgy helyben, mint vidékre, vasúttal vagy hajón, csász. és kir. szabadalmazott bútor- kocsikkal.

f
I

s

Minden kárért teljes felelősséget vállalok.
Beraktározás száraz és tiszta raktárakban. Csomag- és pocigyász - szállítások elvállaltatnak.

F O G A KEgyesek és teljes fogsorok, teljesen szájpadlás és inylemez nélkül is. Arany koronák, arany- és kau- |  csuk-hidak, melyeket nem kell és nem is lehet a szájból kivenni; eltörhetetlen, a gyökerek eltávolítása fölösleges, rágásra azonnal használhatók,10 évi jótállással 24 óra alatt készíttetnek. Vidékiek megvárhatják. Saját találmányi! szájpadlásnélküli műfogak kizárólag csakis műtermemben készíttetnek mérsékelt árak mellett.B A R N A  I. Pogmüterme
B ú d a p c S t, V II , K ? re p *S i-ú t 18. sz.Egyesületi tagok 20 százalék engedményben részesülnek.

Olcsó törlesztéses

PénzkölcsöntföldbirtokraHázadra
T elmekre£pitkezé$reI. 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  v é t e l é tközvetítünk.
Budapesti Hitelforgalmi Intézet

Budapesten. VII., Rottenbiller utca 1. szám.Fiók-iroda:
K I S P E S T E N ,  Hunyady-utca 19. szám.e”/l Értesítés válaszbélyeg ellenében.

--------------------------- ______________ S?é

A legnagyobb kincs a jó egészség,
melynek fökel’éke a tiszta levegő!Hogy szobánkban állandóan

tiszta, üde levegő legyen,rendeljük meg
Beck Károly szab. ablak

i t  szellöztető-készülékét. =E találmány kitünően bevált. Egyszerű szerkezetű és minden ablakra alkalmazható. A legcélszerűbb és leghigiénikusabb szellöztetőkésziilék.Levélbeni megkeresésre tovább felvilágosítással szolgál szab. ablakszellöztetö- készülék készitö ------Beck Károly
Budapest. Vili., József-utcza 14.A szellőztelőkészülék kiválóságáról tanúságot tehet számtalan s előkelő intézet, hivatal stb. (gy a m. kir. keresk. minisztérium, a pozsonyi áll. női tanitóképezde, a Pesti Napló szerkesztősége és kiadóhivatala, továbbá számos állami intézet, iskolák, kórházak, a hová az ablakszellö/tetö bevezettetett és kitűnőnek találtatott.
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UJ

Kun Szabó és Gerdenits
Első m agyar önműködő ze

nélős szerkezei készítők a vendéglős urak b. figyelmébe ajánlják műhelyeikben szakszerű vezetésűk alatt készült
„V ig a d ó "  (Orchestrion)önműködő zenélő müveiket,amelyek zongora, mandolin, harangjátékkal, kis és nagy dobbal, cintányér és triangcdlal vannak felszerelve.A „VIGADÓ** zenélőmü teljes zenekart helyettesit s feleslegessé teszi a drága zenekarok alkalmaztatását. (Kockázat kizárva.)A „VIGADÓ'* zenélőmü rövid időn belül önmagát fizeti ki, mert súly felhúzással és pénzbedobókészülékkel van ellátva.Szives látogatást kérnek

hun Szabó és Gerdenitselső magyar zenélőszerkezet készítőkBudapest, VII.. Dembinszky-utca 6. szám.a Á r j e g y z é k e t  d i j m e i i t e N e n  k ü l d ü n k .
Orv/oSilag ajánlva. Olyan cipő nincs máshol a világon, amely a beteg lábat stb. egészségessé teszi, mint
Ritkó Győzőnél Vili., Kerepesi-ut 29. sz.Legynagyobb Budapest fö- és szókvárosi

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

Zi«gkr A. és Rokoostgio S.
t, IV. kér., Kárily-utca 3. szám.FÉRFIRUHÁK mérték szerint a legolcsóhb ár mellett 12 óra alatt készíttetnek.

T. étlapiró és vendéglős uraknaklegmelegebben ajánlom a legjobbnak elismert és sok időt s munkát megtakarító „Berkovits“-féle
Hektograph-lapokats minden színben lévő téntákat. A nélkülözhetetlen Hektograph- lap mindkét oldalon többször használható és egy eredetiről 100— 120 másolat nyerhető. Lehúzás után barna olajos-itatós közé fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használható. Hektograph-tekercsek és kimoshatatlan ruhajelzö-festókek minden nagyságban rendelhetőksokszorositó-készülékek, llektograph- raktárában B u d a p e s t , V i l . .  S ip -  u t c a  II. sz  Árjegyz/k bérmentve.Serkovits Károly

A

TÖRLEYJ O Z S .  i s T SAPEZSGÖGYÁROSOKPincék:Budafok (Bpest mellett)Irodák :BUDAPEST, Vili.,Esterházy-utca kj

1907. január 1.

TELEFONMegrendelések számára53— 14.| Üzletvezetöség : 54—93.
Tö r l e y  j ó z s . é s T«.‘

Figyeljünk a TORLEY- 
pezsgö valódiságára!

Óvakodjunk az után
zatoktól !

forrásszénsavval tclitelt ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali és borviz. — Hathatós szemjcsillapitó. — Óvszer fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a
Szt. Lukácsftirdö Kutváilalat Budán.

Jasol“ Kés nélkül borotváin!Egészséges! Kellemes! Olcsó!
I kgr. elegendő 30-szori borotválkozásra. Ára holyban K. 2.40. Vidékre 

3 kor. előleg ás beküldésével bérmentve, utánvéttel íO fillérrel drágább.készítő és szétküldő
v e g y i p a r i  v á l l a l a t
Budapest, VI., Váci-körút 55. sz.Kapható Budapesten:

Török József gyóg/ezaresz Klrály-utoa I2.

J J
EgyedüliR A S O L “

Neruda Nándor 
Kartsmaroff A. 
Fodor Márton 
Á03 Mihály 
Molnár és Móser 
Dat8Ónyl Frigyes 
Detsényi Karoly 
Stern Zsigmond

drogéria Kossuth Lajos-utca 
„ Kerépesl-ut 39.
„ Király-utoa 3 I-3 3 .
,, Llpót-körut 27.
,, Ko onaherceg-u. II.
,, Marokkói-utca I.
., Fürdö-u. IU.

Váol-kÖrut 42.
és minden droueriában. i

m i / v m  i  c i m t á b l a - f e s t ő  B U D A PE ST, IV., Gróf Károlyi-utca 28. szám. H.NIwR.I. A „Hungária zá szló g y á r” Telefon 83—0 1.
. r  *  ,Vr „ .  . * és diszitési vállalat Á r je g y z é k  In g y e n  és b é r m e n tv e ,Elek Lipót könyvnyomdája Budapesten.
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