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Hivatalos rész.

A Budapesti Pincér Egylet szomorodott szívvel jelenti tagjának
Gvjelnik Pál urnák(szakács)folyó évi január hó 2-án, éjjel 3 órakor 66 éves korában történt gyászos elluinytát. A boldogult htllt tetemei folyó hó 3-án lettek nagy részvét mellett örök nyugalomra helyezve.N y u g o d jé k  b é g é b e n !

m  —3 A Budapesti Pincér Egylet szomorodott szívvel jelenti tagjának
liáposs\? Emil urnákfolyó évi január hó 9-én reggel fél 7 órakor történt gyászos elluinytát. A boldogult hűlt tetemei folyó hó 10-én lettek nagy részvét mellett örök nyugalomra helyezve.i N y u g o d jé k  b ed éb en !

" ‘  ' ----------

Egyleti helyiségeinka helyeszközlő irodával egybekötve,
1907. május 1-töl Vili., Stáhly-u. 7. sz. a.fognak létezni.

A Budapesti P.ncér-Egylet helyisége:
Vili kér., K «r«P®si-ut 9 B. I em.Egyleti jogtanácsos :

Dr. K a t o n a  L á s z l ó  ü g g o é d
IV kér., t^oronahereeg-utea 10. szám .

Hivatalos órák ünnep- és vasárnap kivételével naponta 4—6 óráig. Pénztári kifizetés minden péntek 4—6 óráig
A Budapesti Pincér Egylet ingyenes 

helyközvetitő irodája :
IV., Molnár-ufcea 37— 39. Telefon: 94—24.Felszólittatnak 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 fagok, kik tagdijaikkal hátralékban vannak, szíveskedjenek azt minél előbb befizetni, hogy a következő közgyűlésen jogaikat gyakorolhassák.Tudomásunkra jutott, hogy a vendéglősök közül sokan szerződés nélkül alkalmaznak az üzletükben ta- noncokat. Minthogy ez az eljárás az ipartörvénybe (:884. évi XVII. t.-c.) ütközik és büntetés alá eső cselekményt képez, ennélfogva figyelmeztetjük az ipartársulat t. tagjait, hogy ezen mulasztásukat haladék nélkül pótolják és a jövőben szerződés nélkül tanoncot fel ne vegyenek, mert az iparhatóságok ez irányban vizsgálatot fognak tartani, s akinél ily törvényellenes állapotot találnak, az illető ellen megindítják a megtorló eljárást.A kitöltött bálbizottsági tag iveket kérjük egyleti helyiségünkben, Rákóczi-ut 9 b. I. emelet beszolgáltatni.Felkérjük tagtársainkat, kik a bálbizottságban részt óhajtanak venni, jelentkezzenek az egyleti irodában 4 és 6 óra közt délután.Szaktársak! Egy sportegylet alakításához a belépni szándékozó tagok jelentkezzenek a szerkesztőségben vagy Lipták János szaktársnál, ,,Vadászkürt“ -szálloda.Meghívó. A Budapesti Pincéregylet és Önképzőkör f. hó 25-én, délután 4 órakor az egyesület helyiségében rendes választmányi ülést tart. Kérem a választmányi tagokat, hogy teljes számban megjelenni szíveskedjenek.

Varga István elnök.



2 SZÁLLODÁI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYE 1907. január 15.
A mi ügyünk.A székesfőváros'^vendéglősei folyó hó 24-én délután 4 órakor fognak a Hungária szállodában rendkívüli közgyűlésre egybegyiilni, hogy ott megvitassák azt a memorandumot, melyet a Budapesti Pincér Egylet tagjainak boldogulása érdekében hozzája benyújtott. Főleg pedig megvitatják a munka közvetítési ügyet, a pincérek heti szabadnapját, a tanonc ügyet, a főpincérek leltári felelősségét és a koupon rendszert, a frakk eltörlését, végül pedig a pincérek szervezkedését.Látni való mindezekből, hogy azok a kívánságod melyekért síkra szállottunk, semmiképpen sem olyanok’ melyek valamelyes országháboritássai lennének összekötve.Ezek a kívánságok mind olyanok, melyek a méltányosság határai között mozognak, s midőn a pincér- ség csak ezeket a kívánságokat terjesztette a főnöki kar elé, — tette ezt azért, mert nem akart olyan kívánságokkal előállani, melyek erre vallanának, hogy mi a főnökök lét- vagy anyagi érdekei ellen törnénk.Nem! Mi sem áll távolabb mi tőlünk mint az, hogy megbontsuk a békét, megbontsuk a jó egyetértést és a villongás üszkével lángba borítsuk a mi szü- kebb társadalmunkat. De igenis meg kell bontanunk azt az ósdi sáncot, melylyel a főnökök egyrésze körülzárta magát, s akik konzervatív maradósággal minden még oly jogos és még oly méltányos kérelem elől is a sziikeblüség álláspontjára helyezkednek.Ez Így tovább nem maradhat. Elvégre is a pin- cérség a társadalomban ma már oly helyet foglal el, mely feljogosítja öt arra, hogy számba vegyék őt. És pedig számba vegyék öt nem csak azért, mert fáradságos munkájával becsületesen keresi meg kenyerét — de számba vegyék őt azért is, mert ez a fáradságos munka egyrészről a társadalomnak elmaradhatlan kiegészítő része, másrészről pedig az első sorban a fő

nökök javára szolgál.A főnököknek be kell azt látniok, hogy azok az idők, midőn a pincérség menedékvárát végezte a do- logtalanoknak — elmúltak. A dologtalan pincért, ma már maguk a pincérek kergetik ki soraik közül. A pincérség soraiban ma már csak tisztességes, jóravaló, igyekezettel és buzgalommal biró, szakképzett munkások foglalhatnak helyet, kik épp úgy szem előtt tartják a főnökök érdekeit, mint a nagy közönségét is.És éppen azért, mivel a dolog igy van, méltán kérhetjük, sőt jogosan követelhetjük, hogy végre-vala- hára meghallgassanak bennünket és figyelembe vegyék kívánságainkat. Az alkalom most itt van. Most módjukban áll a főnököknek, hogy megmutassák, hogy az a jó indulat, melyet oly sokszor emlegettek s melylyel állítólag a pincéri kar iránt el vannak telve, tényleg 
létezik is. Most érvényre juttathatják nemcsak azt a jó indulatot, de azt a köteles humanizmust is, melylyel 
munkatársaiknak: a pincéreknek, tartoznak!

Nem akarunk az eseményeknek elébe vágni, s befolyásolni sem akarjuk a vendéglősöket hozandó határozataiknál, csak éppen figyelmeztetni akarjuk a főnököket arra, ami a kötelességük. Arra a kötelességükre akarjuk őket figyelmeztetni, mely elől már ki nem térhetnek.Az eseményeket nem lehet megállítani. Az idő halad, s haladásának kerékkötője senki sem lehet.A vendéglősök sem. Nekik is számolniok kell a korral és a kor intőszavaival, melyek egyre hangosabban nyilvánulnak meg.Elvégre a ‘pincérség a fenntartója a vendéglős iparnak, s senki sem lehet olyan meggondatlan, hogy fenntartó elemét ne vegye számba. Gondolják meg jól a vendéglősök, hogy ők önönmagukat istápolják, ha a pincér karnak nyújtanak segitőkezet, s önöntnaguk- nak ártanak, ha velük ellentétes álláspontra helyezkednek!Ezt gondolják meg jól a főnökök, s a szerint határozzanak!
Szép Lajos.

Jegyzőkönyv,felvétetett a Budapesti Szállodások Vendéglősök és Korcsmáro- sok Ipartársulata és a Budapesti Pincér Egyet 1906. desember hó 15-én délután tartott közös értekezletről.Megjelentek: Gundel János elnök, Poppel M. titkár, Kommer Ferenc, Petánoviis József, Glilck Frigyes, 
Mádai Lajos az ipartársulat részéről.

Varga István elnök, Pauly Antal alelnök, Bakos Gyula, Leitgeb József, Kommer Béla, Németh Károly és 
Szép Lajos, a hivatalos lap szerkesztője, a Budapesti Pincér Égylet részéről.

Gundel János elnök, az értekezletet üdvözli s egyben felkéri, hogy tekintve a régi jó viszonyt, mely eddig is fenn állott mindkét részről, békés megegyezésre törekedjenek.
Varga István a napirend előtt szót kér a Magyar Vendéglős Kávés Ipar cimü lapban neki i ni putált szavai közlése miatt, melyet a legutolsó értekezlet alkalmival Gundel János elnök abbeli felszólítására tett, — hogy a Budapesti Pincér Egylet és annak vezetősége azonos-e a sze vező-bizottsággal?Mire ö azt válaszolta, hogy sem a Budapesti Pincér Egylet, sem annak vezetősége nem azonos a szervező-bizottsággal, de mint Varga István pincér, helyesli és pártolja ezen mozgalmat.Úgy Gundel János elnök, mint a bizottság beismeri, hogy a nevezett hírlapi közlemény Varga István irányában tévedett, minélfogva Varga Istvén kéri az értekezlettől annak konstatálását, ami nyomban meg is történt.
Gundel János bejelenti, hvgy a memorandumnakI. pontja az ügynöki rendszer kiküszöbölése. E rendszer nemcsak a munkaadónak, de a munkásnak is kárára van, ennélfogva ajánlja az értekezletnek azt elfogadás végett
Varga István kijelenti, hogy békés szándékkal jöttek ide s csak örömére válna a kiküldőiteknek, ha békés megegyezés után távozhatnának.
G.iick Frigyes indítványozza egy bíráló , egy ellenőrző- és egy békéltető-bizottság megalakítását, melynek hatásköre az elhelyező intézet vezetése körüli ellenőrzés



31907. január 15. SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐ! SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYElenne, ez esetben pedig kilátásba helyezi úgy az ipartár- sulat,’ mint egyesek részéről leendő anyagi támogatást.
Gundel János azt a nézetét adja elő, hogy ők anyagilag segítségére lesznek, mert — úgymond — ő neki mindegy, hogy újévkor akár az ügynöknek adja a pénzt, akár a hivatalos elhelyező irodának.
Varga István bár köszönettel fogadja a javaslatot, mindazonáltal az összpincérség nevében kénytelen azt visszautasítani, mert nem hiszi, hogy a pincérek ezt a jogaikat anyagiakért eladják, de a békéltető-bizottság alakítását elfogadja.
Guruiéi János jelenti, hogy a 2, pont a Revier- rendszer.
Varga István kijelenti, hogy a Revier-rendszerre vonatkozó indítványát egyelőre felfüggeszti.3 pont: A szabadnap kérdése.
Guruld János a szabadnap életbe léptetését nem tartja célszerűnek. Káros lenne különösen családos pincérekre nézve s ha már életbe lépne is, kötelező legyen a főnökre, de pincérre nem.
Varga István kifejti, hogy a szabadnap kötelező kell, hogy legyen úgy a főnőkre, mint a pincérekre. Ezzel azt a célt akarjuk elérni, hogy a munkanélküli pincérek kenyérkeresethez jussanak ; a szabadnap az üzletben levőnek üdvös úgy szellemi, mint testi erejének gyarapítására, mi több, családjának is élhet.
Guruiéi János felteszi a kérdést, hogy az idény- üzletekre a szabadnap kérdésben milyen állást foglalnának el.
Varga István kijelenti, hogy kizárólagos idényüzleteknél a szabadnap junius hó 1 -étöl szeptember hó 1-íig ne legyen. Városi üzletekben pedig ugyanezen időtartamra szabad egyezkedés tárgyát képezheti a tanonc- nak szabadnapja érdekében a bizottság egyelőre nem határoz.
Guruld János felveti 4-ik pontnak a tanonckérdést és kijelenti, hogy a felsorolt kívánságok méltányosak.A 4. pont első bekezdése igy hangzik : Ahol már 6 fehéren terített asztal van, köteleztessék a munkaadó egy tanonc tartására, továbbá alkalmaztatása helyén való lakásra.
Kommer Ferenc nem tarthatja minden üzletben ezt kivihetőnek, mert a mostani lakásviszonyok nem engedik meg, hogy a munkaadó lakást, a házban adja.
Gliick Frigyes kijelenti, hogy ő már régen foglalkozik azon eszmével, hogy keriiletenkint tanonc otthont létesítsenek és ő vállalkozna ezek létesítésére, ha úgy a munkaadóknál, mint a munkásoknál támogatást találna.
Varga István kijelenti, hogy ez a pincérek részéről támogatást nem ígérhet, mert nem célszerű s a ta- noncok akkor is csak az üzleten kívül laknának.

Oundel János a IV. pont ll|. IV. és V. bekezdéséhez szólván, mely a szerződésre, iskoláztatásra és a tanonc munka idejére vonatkozik: a bizottság a tanonc tartásra vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Oundel János bejelenti az V. pontban foglaltakat, amely szol a főpincérnek a törékeny leltárra vonatkozó szavatosság el nem ismerése és a koupon rendszer behozatala dolgában.
Petanovitcs József, úgymond, ehhez nem szólhat, PJert ő nála a törékeny leltárért a főpincér nem fele- os a koupon rendszer pedig ő nála felesleges.
Németh Károly kijelenti, hogy ő tapasztalta, nem csak ott, hol ő van, de másutt is, hogy azáltal a fő- pincérnek megélhetési módját elveszti, mikor a leltári tárgyakért felelős.

Petánovits József helyesli mindenben az előtte szóló 
Német Károly által fel hozottakat.

Kommer Ferencz szintén méltányolja és határozottan jogosnak tartja ezen követelést a bizottság a leltárra vonatkozólag elismeri is elfogadja ezen pontot, de a konpan rendszerre vonatkozólag nem tartja magát illetékesnek.Frakk viselése tárgytalanná vált.VI. pont a szervezkedés jogosultságát Petanovitcs József, Kommer Ferencz, Gundel János, Varga István és Szép Lajos hozzászólása után a bizottság elismerte.Több tárgy nem lévén Gundel üdvözli az értekezletet, az ülést bezárja.
Hátralékos tagok.

Alanti hátralékosok felszólittatnak, hogy hátralé
kukat egyenlítsék ki, mert szavazati joguk és a lap
igényük megszűnik továbbá az egyletből töröltetnek.Pántol Márton 5, Brandl Ferenc 9, Fischer János 11, Lakner János 6, Czinczár Sándor 4, Kanicz József lü, Jozsa Aladár 10, Kálmán István 5, Dostál Alajos 10, l.egáth József 7, Stubenwohl István 4, Kozák Béla8, Pausz János 10, Brátka István 9, Ratka József 5,Valisch József 6, Teifer Ferenc 5, Leitgeb József 7, Újvári Mihály 12, Spesznyi Gusztáv 7, Tóth István 5, Steingaszner János 7, Schick Adolf 8, Tüdős Béla 5, Schvarcz Viktor 21, Csorics Ernő 7, Weisel Károly 7, Szőllősy Péter 4, Holcsák János 5, Heitz Péter 6, Taschier Márton 4, Gém György 6, Frisch Ede 4, Varga József 6, Mesenlehner Alajos 4, Florváth Lajos 4, Gabriella Hugó 4, Laughaus Ágoston 4, Verter Lajos 5 Szabó János 5, Ottó Győző 4, Lakics János 5,Horváth Károly 8, Baár Károly 4, Trattner Samu 4,Schutler Antal 4, Kovács Jenő 8, Simon Kálmán 5. Morbach József 5, Kiss Henrik 7, Kittel Nándor 7, Gergics István 4, Priikler Ferenc 10, Mattesz József 10, Czinierer István 4, Tóth József 4, Horváth Géza 8,Kutter Gyula 4, Kittner János 4, Rátczky Vilmos 6,Deutsch János 7, Krajcsovitcs Rezső 11, Tomik József 6, Varga János 5, Lufft Lajos 4, Balog János 9, Panyik Károly 8, Vinkler István 5 Jokov János 6, Hujber Lajos 4, Doffing Frigyes 6, Mamutics Mihály 9, Skulteti Lajos 6, Bokor Ferenc 4, Riegel Gusztáv 4, Janisch János 4, Saláta Gyula 4, Köring József 7, Kuttér Károly 4, Vrabetz Gusztáv 5, Heiin Mihály 8, ifj. Kinzl István 4, Szántó László 11, Hutter Ignácz 5, Herold Ede 8, Burger Károly 5, Ludi Lajos 4, Sebestyén Lajos 9, Meringer Mihály 11, Schober János 8, Hengl Ignácz 11, Habetler Ignácz 7, Kövesy István 7, Zsuffa János 10, Struhács János 5, Palkovits Endre, Pittner József 10, Perényi József 4, Marzinger Ferenc 9, Vogl Károly 7, Kurz Károly 7, Marady Károly 6, Boros Károly 11, Krecsmár Ferenc 6, Urbán Rezső 9, Burghadrt Pál 7, Kaufmann Ede 6, Vágner Gyula 11, Unger Zsignior* 4, Unterreiner János 8, Kisfaludy Aladár 11, Nagy Sándor 8, Babista József 11, Grimi István 11, Beck Mátyás 6, Minarick János 4, Gutheil Aladár 9, Ezer Ferenc 9, Dolovcsák Ferenc 9, Lázár Lajos 9, Kálik Ferenc 8, Sárközy Ferenc 4, Pécs Lajos 5, Almási Lajos 6, Stőkl Ferenc 10, Kari Ferenc 5, Zampeli Alajos 8, Porjesz Samu 8, Szeititler Imre 10, Buff József 10. Aranyos János 9, Krajcsovitcs Antal 6, Triff Miklós 10, Szikoroszky Elemér 11, Farkas Miklós 10, Szervusz Károly 11, Gonnauger Alajos 7, Weisz Henrik9, Pajer Lajos 12, Franeuholz József 6, Stibli István 8,
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Polgár Ferenc 9, Hollerbau Fiilöp 8, Véber Rudolf 8, Milviusz Béla 7, Leitner József 8, Zombori Ödön 8, Lakner István 9, Végli Gyula 5, Scherübl Jenő 9, Stepan Rezső 8, Deini Ernő 7, Steer Károly 9, Veninger János 5, Danhelitz Ágoston 9, Weisz Béla 9, Lobner József 9, Csikós Sándor 7, üősenbrunner József 7, Kiss István 7, Zombori Károly 8, Hajmási István 8, Kovács József 8, Horváth Lajos 8, Palkovitcs Mihály 8, Csáki Mihály 8, Szalai Károly 8, Stanek Lajos 8, Szemeredi József 8, Lassú Gyula 6, Vogricsics Ferenc 8, Tóth József 6, Scheppel Imre 7, Deim Ödön 8, Király György 5, Breitigam Károly 5, Stemfeld Károly 4, Schulteisz János 9, Jónás József 10, Vidra Mihály 6, Buzarovitcs József 6, Török József 4, Krechák Béla 7, Kólák János 10, Poszvég Dezső 6, Újvári József 6, Henzel Alajos 6, Konkoly István 4, ifj. Varga István 6, Honyék Lajos 5, Farkas Lajos 6, Tapler József 6, Kriszt Hubert 10, Mirth József 4, Ratzki Vilmos 6, Steker János 5, Sessing András 5, Heidl Kálmán 4. Böbék József 4, Váczi Antal 4, Granek János 4, Kugler János 4, Odor Zsigmond 4, Bodri Imre 4, Sonenschein Sándor 4, Kovács Kornél 4, Bartuschek Gyula 4, Hunyadi Ferencz 4, Szabó Endre 4, Braun Gáspár 4, Schmidt József 4, Schober István 6, Back Mihály 5, Satler Mihály 4, Czár Ferenc 4, Peith János 4, Vincze Mihály 5, Hanusz Károly 4, Adler Simon 4, Ecker József 4 hónappal vannak hátralékba.//. osztálya tagok:Einőder György 6, Szabó Henrik 9, Doffing Frigyesné 6, Tóth Imre 4, Vágner Frigyes 9, Lőffler Antal 7, Almer Oszkár 10, Avar Ernő 6, Teiszenborger Károly 9, Hirchsveger Henrik 7, Árgai Bodogné 9, Zsugori Sándor 11, Sepper János 4, Kogler Győzőné 7, Konyi Béla 4, Ruvald Gyuláné 8, Kolelt Richard 10, Franenholz Józsefné 6, Vavro János 5, Herz Péter 8, Pratscher Frigyes 7, Czéty Samu 10, MandI József 6, Schédli István 6, Nagy Sándor 6, Tauber Károly 6, Gross Miksa 9, Habetler Sándor 4, Mester József 4, Szögyéni Miklós 4, Mátéh Gyula 4 hónappal vannak hátralékba.

Szakszerveieti dgytk.Pincérek szervezkedjünk!Ha visszapillantunk a közelmúlt eseményeire, kell, hogy minden pincér szivében helyet foglaljon az az eszme, amely ma már milliókat hevít.Különösen a pincérmunkásságnak kétszeres kötelessége, hogy mindenütt, ahol csak megfordul, hirdesse a szervezkedés eszméjét.Sehol az országban nincs olyan nyomorúság, mint a pincérek között. Sehol az elkeseredés nem hágott olyan magas fokra, mint itt. Sehol nem lehet tapasztalni azt a brutális bánásmódot, fenhéjazó gőgöt, mely- lyel a pincért illetik.S mindennek dacára a pincérség az, amely ezen a téren a legmesszebb maradt vissza.Mi ennek az oka?Nem éppen nekünk volna-e elsősorban kötelességünk, hogy olyan hatalmassá és erőssé tegyük szervezetünket, amelyen megtörne az erőszak hatalma?Nem nekünk volna-e ez kötelességünk?Nem nekünk kellene-e a legnagyobb lelkesedéssel és sziklaszilárd elhatározással hozzáfognunk szervezetünk

kiépítéséhez, nekünk, akik csalódtunk, akik reményvesztetten bolyongunk az élet sivatagában?Feleljetek, Magyarország pincérei, olyan jól megy-e sorotok, hogy immáron nincs szükséglek arra, hogy sorsotokon javítsatok? Feleljetek pincérmunkások, nincs-e már semmi bajotok; nincs-e semmi kivánságtok ?Feleljelek mind-mind, ti elnyomott párái az emberiségnek !De ne feleljetek, mert hiszen a lények maguk adnak eme kérdésekre feleletet. A tények megcáfolhatat- lanul bizonyítják, hogy a munkásosztálynak legelnyo- mottabb tagjai ti vagytok.Ami szociális intézkedés történt eddig a pincérmunkások helyzetének javítására, az oly csekély, hogy az valóságban javításnak nem is vehető. Hittünk, reméltünk, hogy talán mégis meghallgatnak bennünket, de csalódtunk !Pincér munkástestvérek! Csalódtunk mindenben és mindenkiben. De nem csalódhatunk szervezetünkben.Magyarország összes elnyomod munkássága döntő küzdelemre készül az ellen a rendszer ellen, amely a dolgozó, küzdő népmilliók elnyomatásából meríti erejét,Magyarország összes rabszolgái készülnek a nép- jogok kivivására, amelynek révén a gazdasági felszabadítást is elérik.Eme küzdelemben csak a szervezkedésben rejlő hatalmas erő fogja őket támogatni.Pincér testvéreim I Lássatok hozzá fokozott erővel a munkához! Tárjátok ki ti is kebleteket annak a tűznek a befogadására, amely a százezernyi elnyomott, de szabadságra törekvő munkás szivében lángol . . .Pincérek, szervezkedjetek!
M - r  V—s.*Az uj évi tagülés.Szép számú tagok jelentek meg ezen tagülésen. Ott láttuk sorainkban Doblcr István, Németh Károly, Pauly Antal, Géczy Kálmán, Fodor Károly, Palkovits János, Givizer Károly, stb. stb. főpincéreket.Az ülést Pauly Antal nyitotta meg, Boldog uj évet kívánva az egybegyűlteknek, buzdítja a tagokat, hogy a szabad szervezetet támogassák mindenfélekép és hassanak oda, hogy minél számosabban csatlakozzanak a mozgalomhoz. Az adja aztán a szót Vincze Mihálynak, ki részletesen szól a legkisebb mozzanatról is amely a szervezkedésben előfordult,; fejtegeti, hogy eddig a pincérmunkás úgy testileg mint lelkileg és erkölcsileg el volt nyomva de most, hogy öntudatra ébredtek a pineérmunkások, az elégedetlenség általános. Főleg mert megakadályoztak; bennünket az összetartásban s pedig nemcsak az üzletben de még egyleti helyiségünkben is. Sehol sem gyakorolhattuk a szabadszólás jogát mert annak idején aki öntudatra akarta ébreszteni a pincérmunkást annak mézes madzagot húztak a száján keresztül és lekenyerezték. Ha soká taitott volna ezen maradi állapot nem, hogy csak erkölcsileg hanem egészben is tönkretettek volna bennünket, hogy évtizedeken keresztül sem tuttunk volna öntudatra ébredni. Munkaadóink ép oly emberek mint mi



1907. január 15. SZÁLLODA! ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYE 5vagyunk és mi ép olyan emberi jogokai akarunk kivívni mint nekik inár van! Ha most nem szervezkedünk és most nem fogjuk kivívni tudni ezt a régi kívánságot akkor újra csak megaláztatásnak vagyunk kitéve oly annyira, hogy emberi formánkból is kivetköztetnek bennünket. (Igaz, úgy vau !)Van a mi egyesületünknek oly vezetője, aki (Zugó éljenzés. Éljen Varga!) Saját kijelentése szerint az össz- pincérség mellett foglal állást és aki maga is elismeri, hogy a pincérmunkás csakis szociális alapon való szervezkedéssel javíthatja gazdasági helyzetét (Megújuló tapsvihar és éljenzés. Éljen Varga'.) Kifejti ezután aszóló, hogy igenis mi saját magunk vagyunk hibásak, hogy még ilyen hátra maradtunk mi pincérek, mert úgyszólván folyton aludtunk, hibásak főnökeink is mert tétlenségre vannak ők is utalva. Milyen egészen más volna ha a munkaadók is szervezkednének, hegy együttesen állanánk ki a harctérre, tábor táborral szemben.Üdvözli Vargát (Általános éljenzés.) kit igazán apánknak kell tekinteni és akit el is kell nekünk fogadni és nem pedig Gundel Jánost, (igaz úgy van. Éljen Varga I)Ezen tagülés az összpincérség érdekében van összehiva, fogjunk egymással kezet, hogy nem fogjuk ezt a sok megaláztatást és elnyomatást többé tűrni. Tapasztalatból tudom úgymond, hogy az irigység köztünk tanyát ütött! Felszólítja a s z í ive; ő- bizottságot hogy ha uj mandátumát ad valakinek, úgy arra tekintsenek, hogy ne koncra leső embereket válaszának meg, hanem olyat, aki úgy szellemileg mint erkölcsileg odaadással dolgozik a szervezkedé s vezetésében.A főpincérek pedig szintén hassanak oda, hogy velünk tartsanak mert egyébként ők fogják ezt annak idején megbánni.(Deim Ödön közbekiált: De tárcájuk is megsiratja ! Ami zajos derültséggel vegyes helyeslést kelt.)
Ifj. Kálmán István : Az ügynöki rendszer kizsákmányolása ellen szólal fel, mely a rákfenékje a pincérség- nek. Addig — úgymond — boldog uj évünk nem lesz, ameddig ezek az eleven emberlniskereskedők nyakunkon élősködnek. (Zajos, le velük !)Kitűzte magának célul a szervezet, hogy ezen pincérgyártókat a földszinéről el fogja söpörni.Áttérve a nevelési rendszerre: nálunk tanoncok nincsenek, de igenis vannak borfiuknak nevezett kis emberkék, akiket már az ügynöki rendszer igy kiforgat a maguk mivoltából. De azért állunk itten, hogy neveljünk belőlük jó munkást, mert az ép úgy nekünk, mint iparunknak javára szolgál.Felszólítja a szaktársakat összetartásra cs az ügynöki rendszer eltörlésére. (Élénk helyeslés és éljenzés.)
Kisgrtind szaktárs felszólítja a főpincéreket a csatlakozásra, mert ők hivatva vannak a mi érdekeinket, mi meg az ő érdekeiket védeni.

Honyek Lajos személyes kérdésben szólal fel, Vince Mihály szavaira válaszolva, hogy jelentse ki, hogy kit gondol ő a koncon élősködőnek.Felolvassa Sclmller-hoz intézett levelét a szervező- bizottságnak, melyben kérik fizetésük javítását és melyet Sclmller Ferencz megadott személyzetének. (Zajos éljenzés. Éljen Sclmller!)
Boor Sándor szintén Vince Mihály szavaira válaszolva, felkéii őt a nyilvánosság előtt arra nézve, hogy nevezze meg, hogy a szervező-bizottságban ki élősködőé koncon.Majd áttér Milrovátzra és megjegyzi, hogy ne azt mondogassa, hogy minden pincér tegyen úgy, mint ő, vegyen házat magának és dicsekedjék, hogy ezt tegye ő utána egy pincér. Boor pedig nem azt kívánja megmutatni, hogy házat nem vesz, hanem igenis munkástársait segítette kenyérrel, ami dicsőbb dolog, mint házat venni.
Szép Lajos tiltakozik az ellen, hogy itt, a Pincér Egyletben egy tagülésen a személyeskedést bele vigyék, mert annak ott helye nincs.
Vince Mihály kijelenti, hogy ö nem kívánt senkit sem sérteni és nem is sértett, ha az ö szavait félreértették, ö nem tehet róla; ő neki barátja Honyek Lajos és nem ellensége ép úgy mint eddig, ezután is vele kíván harcolni.
Doblcr István kijelenti, hogy ő híve a szervezkedésnek, mert ma nekem, holnap neked; egyszer lent, egyszer fent. Kötelessége is mint főpincér a szervezkedéshez csatlakozni, mert ő szerinte legyen az főpincér vagy élhordó, aki a szervezethez nem csatlakozik, az nem pincér. (Zajos éljenzés.)
Vig/i István indítványozza, hogyha a szervező- bizottság benyújtja lemondását, úgy rögtön meg kell választani az uj vezetőséget, mert a szervező-bizottságot vezetők nélkül hagyni egy percig sem lehet, nem is szabad.
Kovács h\. az öreg kartársakat rója meg, kik zsebredugotl kézzel nézik csak a szervező-bizottság működését. Felszólítja őket, hogy ne legyenek olyan tétlenek, hanem törekedjenek azon, hogy a szervező- bizottsággal karöltve nekik segélyére legyenek.
Spitzer József: Ö ugyan, úgymond, ez időszerint még fiatal legény, de a mozgalomban részt vesz, dacára fiatalságának; és elég erőt érez magában arra, hogy inkább bátran előre, mint gyáván hátramenjen.Schwarz Viktor ajánlja, hogy a szervező-bizottság választásánál, ivekkel szavazzanak.
Vigh István nem helyesli, hanem a karok felemelésével, mert ez az igazi demokratikus választás.Ezzel a tagértekezlet véget ért.*Meghivó. Az éttermi segédek szabad szervezete folyó hó 2 1-én (hétfőn) a Budapesti Pincéregylet Kerepesi-ut 9B, 1. emelet összes helyiségeiben, műkedvelő- előadás-, tombola- és tánccal egybekötve, kedélyesestélyt rendez, amelyre a t. szaktársakat kedves család
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jukkái és ismerőseikkel együtt tisztelettel meghívjuk. — A tiszta jövedelem a szabadszervezet javára forditta- tik. — Színre kerül: Virágfakadás vígjáték, továbbá szavalat, kupiék és monológok. — Belépő-dij nincs. Műsor kötelező, ára (50 fillér. — Az előadás kezdete 8 órakor, utána tombola és tánc reggelig. — A zenét egy elsőrendű cigányzenekar szolgáltaija. — Kéretik tetszés szerint egyszerű i uliában megjelenni. — Feltil- fizetések köszönettel fogadlatnak s a szaklap által nyugtáztatnak.

A rendező-bizottság:Szép Lajos elnök, Totschee Vilmos, Honyek Lajos, Kálmán István pénztárnok, Csengő József, Valentini Gyö'gy, Lipták János, Goor Sándor, Nagy János, Hant- finger János, Goilasch Lajos ellenőr, Schwarz Viktor, Marjai Ede.
M űsor:1. Nyitány.2. Kupiék Énekli Körmöczy Mariska.3. „Felsült szerelmesek." Előadják: Klein Simon és Vincze Mihály.4. Kupiék. Énekli Reinhardt István.5. Monológ. Előadja Brünmüller Irma.6. V I R Á G F A K A D Á Svígjáték I. felvonásban.Murai Károlytól.Személyek:Kovács Péter... ................ .. ....  — __ Csolnakosy GyulaMárta, neje  ........................................  Csolnakosy GyulánéNelli, unokahuga...........................................  Körmöczy MatildÖdön, unokaöcscse, 8 éves . .  __  __  * * *Laci . . .  ................ ............................... .. . . .  Reinhardt IstvánKati, cselédleány...........................................Körmöczy MariskaTörténik egy vidéki városban.Tánc reggelig.*Megmozdult a föld! Morajlik a föld bensejében a tűz! Ki akar törni, sőt immár nem csak akar, de már fél ig-ineddig ki is tört és láva folyamként pusztítja a neki ellentállani akarókat és azokat, akik erőszakkal akarják ezt a hatalmas erőt megfékezni. Ám hiába minden, ez nem sikerül nekik ! Ennek az elemi erőnek erejét megtörni nem lehet!Ehhez hasonló az éttermi segédek mozgalma is ! Az éttermi segédek is megmozdultak és visszatartani már nem lehet őket. Felébredt bennük az öntudat s fokozott erővel odahatnak, hogy gazdasági helyzetüket javíthassák. Lépésről-lépésre tért hódítanak maguknak, mig nem az ellentáborhoz érve, az ellent visszavonulásra kényszerítik, hogy annál diadalmasabban lengesse a szél a győzelmi zászlajukat, mely alá felesküdvén követik is azt szélben, viharban, hegyen, völgyön át, mig csak diadalra nem viszik a zászlót. Ámde a diadalt elérve, akkor sem fognak győzelmi mámorukban megfeledkezni arról, hogy eme győzelem kivívásával a diadal nem egészen teljes. Teljes és végleges akkor leend a diadal, mikor majd a gyümölcsét is élvezni fogjuk annak a fának, melyet nagy harcok közepette, nehéz küzdelmekben most ültettünk el. Majd, ha az a fa gyümölcsöt hoz, s ágai megerősödve enyhet nyújtó árnyékot is adnak akkor tökéletes lesz a diadal s a harc, melylyel a diadalt kiküzdöttük, nem volt meddő

Addig azonban még az bekövetkezik, tovább harcolunk fiatal erőnkkel, lankadatlanul. Jelszavunk csak egy lehet A biztos diadal tudatában előre, mindig csak előre!
KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.Farsang. Carneval herceg megtartotta fényes bevonulását, hogy rövid életét annál nagyobb pompával élje le. Carneval fényes életéből mi is ki fogjuk venni a magunk részét. Ez azonban nem lesz fényes mindig, mert Carneval uralkodása a pincéri karra nehéz és fáradságos munkát ró. De nagy munkánk közepette, mi is szerzünk majd magunknak egypár élvezetes órát, ahol félre téve minden bút és bánatot, mi is vigadni akarunk és fogunk. Természetadta jogunknál fogva számot tartunk arra, hogy az élet kellemes oldalából is ki vegyük részünket, ne csak ott, ahol szenvedés jut reánk. De miként a bajban egyek vagyunk, legyünk egyek ott is, ahol egymás vigasztalásáról van szó. Vállvetve kell, hogy összetartsunk mindenütt. Vállvetve kell kiizdenünk és összetartással kell, hogy vigadjunk. Az összetartásban rejlik az erő s ha van valaki, akinek szüksége van az összetartásra, az a pincéri kar! Ma a küzdelemben vagyunk egyek, hogy majd, ha el jön az ideje, a vigasságban is egyek legyünk 1 Addig is üdvözöljük Carneval herceget!

Uj vendéglő. Kaisei József szaktársunk átvette a Soroksári-utca 130. szám alatt levő vendéglőt, melyet újonnan berendezve e hó 20-án fog megnyitni. Törekvő szaktársunkat figyelmébe ajánljuk olvasóinknak és kartársainknak. Ismert kartársunk törekvése oda fog irányulni, hogy úgy boraival, mint konyhájával mindenki megelégedett legyen. Sok szerencsét kívánunk ezen uj vállalkozásához!Temetés Láposy Emil kartársunkat is elkísértük hát utolsó útjára. Jó kartárs volt, velünk küzdött mig csak. a pincér betegség, a tüdővész öt is elragadta közülünk Nyugodjék békében !A keresztvivö. Egy közelmúlt temetésen előfordult s meglehetős megütközést keltett, hogy ügynök vitte elhunyt kartársunk keresztjét. Jobb lett volna, ha mi vittük volna már az ügynök rendszert temetni, akkor talán több kartárs jelent votna meg a temetésen.Nem szabad a süteményeket tapogatni. A székes- főváros közgyűlése a következő határozatot hozta:Az elárusító üzletekben és helyeken, nemkülönben a fogyasztó-helyiségekben (vendéglők, kávéházak, kávémérések és tejcsarnokok) a kenyér és péksütemény olykép tartandó, illetőleg kiszolgálandó, hogy a vevő-, illetve fogyasztó-közönség választása és a sütemények összefogdosása és megropogtatása ki legyen zárva és vevőnek vagy fogyasztónak csakis annyi darab és oly- nemü kenyér vagy sütemény adandó át, amennyit megvenni vagy elfogyasztani kiván. Erről a tanács az összes ügyiratok kiadása mellett megfelelő további eljárás végett értesittetik.A közgyűlésnek ezen határozatát a tanács tudomásul veszi s ennek 30 napi időtartamra teendő közhírré tételét ezennel elrendeli és utasítja az összes kér. elöljáróságokat, hogy ezen szabályrendeletet módosító közgyűlési határozatot hirdetési tábláikra, nemkülönben a közp. segédhivatalt, hogy a központi városház zárt hirdetési táblájára 30 napra függesszék ki, ezen határidő letelte után pedig a kifüggesztve tartást igazoló záradékkal ellátva — a szabályrendelet módosítás ellen



1907. január 15. SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLONYE 7netán benzujtott felszólamlásokkal együtt mutassák be, illetve arról, hogy be nem adatott — tegyenek jelentést.Erről a tanácsi I. ügyosztály, az összes kerületi elöljáróságok, a központi segédhivatal, továbbá a budapesti sütök ipartestületi-, a magyar sütők országos szövetsége, a budapesti vendéglősök ipartársulata, a budapesti kávésok és kévémérök ipartársulata a vonatkozó közgyűlési határozat hiv. másolatban való kiadásával felzeten értesittetnek.Zsombor Laci halála. Sajnos, hogy ismét kiragadott a halál angyala egyet közülünk; áldozatává lett megint annak haszontalan fogásnak, melynek a főpincérek javarésze megszenvedi. T. i. két vendége fizetés- nélkül akarván elillanj, utánuk ment ki a hidegbe, hogy pénzéhez jusson. Meghűlt, a többit pedig már a tüdőgyuladás végezte e l!Trenk A. Emil Opera-vendéglője az Andrássy-uton, az Opera-kávéház mellett, amely egész éjjel nyitva van, szaktársaink fő találkozóhelye.,,Garlóczy“ -kávéház. Városház-utca és Sarkantyu- utca sarok, Pa’onay tulajdona. És a mi kedves Givizer szaktársunk vezetése alatt szaktársaink és főpincérek kedvelt találkozási helye.Egy szaktárs szerencséje. Ilyesmi is csak Amerikában történik. Boros István az a szerencsés szaktársunk, aki egy elsőrangú szállodában New-Yorkban volt alkalmazva és feltűnt a tulajdonosnő leányának, ki szerelemre gyulladt a csinos magyar fiú iránt. Esküvőjük e hó 25-én lesz és ezután pedig nálunk fogja a fiatal házaspár tölteni a mézesheteit egy szerény Tolnamegyei falucskában.
S erkesztöi üzenetek.Pronjríiff L. Szt.-Pélervár. Soraidat köszönjük, de körülbelül igy van ez nálunk is azaz, hogy csak körül, de belül még nem egészen.A másikra vonatkozólag bizony nálunk, akkor sokkal nagyobb ázsiai állapotok uralkodnak, mert a rosszból még mindig jut nekünk osztályrészül elegendő I Ami pedig levelednek harmadik pontját illeti, úgy látszik hogy orrunknál fogva akarnak bennünket vezetni, de ’ résen állunk, mert csak három lépérig eresztjük őket közeliinkbe. Az illető, akit kérdezel, úgy tudom, hogy még ott van, ahol volt, de csak semmi érdeklődés iranta, most nem érdemli meg.K. K. A papírkosarunk legfenekérc eldugtuk A másik meg- chetős, de a harmadik úgy nyúlik, hogy — no!

Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja!1904. St. Louis Grand Prix. Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt.-Lukácsfürdői
£  K R I S T / Í L Y - f lS V Á n Y V I Z E T ! 
f i  K r i s t á l y  -  f o r r á sszénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emész- tési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali és bor- viz. Hathatós szomjcsillapitó. — Vidékre és külföldre fuvardijmen- tes szállítás. — Kérjen árjegyzést. — Szénsavtelités-nélkúli töltés is rendelhető, mely hasonló enyhesége folytán pótolja a francia és St.-Gal- mier vizeket.

Szt. Lukácsfürdö Kutvállalat Budán.*) E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a Szork.

S. M, K. L. P. I. Soraikat vettem, de bizony olyanok, hogy nem tudok rajtuk eligazodni.Tóth P. Becs. Mondja csak nem keresztbe vitték a létrát, mint az. egyszeri sváb az erdőben ? Alighanem !Piroski kia iszony. Budapest. Először is kérjük a teljes nevét aláírni leveleinek mert igy sem a szerelem dolgában, sem pedig illemre vonatkozólag önnek tanácscsal nem szolgálhatunkKincses Budapest. Nagyon jót tenne önnek, ha már testgyakorlatot akar végezni, ha egyik jégdarabról a másikra ugrálna, inig Budára nem ér át a Danán.Sz. ü. Szege./. Ilyen formában lehetetlen közölni. Szíveskedjék tárgyilagosan a tényállást közölni, akkor szívesen rendel- nezésére állítják lapunk hasábjait.

Ű lk u iá liA G C -EBERHAFIDT ANTAL 
uOvr/is/'-lc Z

Piadal
^  ^  r '  -v- •».«* ^  ^

(francia módszer szerint)
£berbard t = 

A ntal

pezsgőgyárából,
3 u d af o b.

T<>l«foi): B U P A F O K 3 0

N y i l t - t é r * )
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A világhírű francia

DELBECK & Comp
* 
* 
4 
/  
4
Á  
\  
\  
\
\

Brázay Kálmánnál >
Muze^m-körut 23. ^

reimsi pezsgöborgyár és a 
müncheni Hofbrau

m a iíja ro r s iá g l fölt rakata.Válogatott fűszeráruk, m indennem ű bel- és külföldi csem egék, m agyar és francia pezsgőborok, rum és tea, liqueurök, sajt, vaj, kassai, prágai sonka, felvágottak, g y ü m ö lcsö k  stb. raktára

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  &  Corpp.
császári és kir. udvari szállítok. ~  Fiilöp Szász Coburg Gothai Herceg Ö Fensége szállítói.

BUDAFOK.

I
12 e ls ő e o d ü  k itü o t^ té 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.

N o r S  C o í j c o í i r s .Vezérképviselösóg :
BUDAésBLOCNMANN
Budapest, V., Akadémia-utca 16. szám.Telefon :

BUDAFOK 15. SZÁM.
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BUDAPEST || TELEFON. BECS TELEFON.
ZORN MÓR
butofszálliíási- és beraktálozási vállalata 

B U D A P E S T,
VIII., Józse f-köru t  18. szám.E lvállal mindennemű költözködéseket, bútorszállításokat úgy helyben, mint vidékre, vasúttal vagy hajón, csász. és kir. szabadalmazott bútor- kocsikkal.

Minden kárért teljes felelősséget vállalok.
Beraktározás száraz és tiszta raktárakban. Csomag- és poclgyász - szállítások el vállalatnak.

Olcsó törlesztéses

Pénzkölcsöntf ö l d b i r t o k r a
HázadraT e l k e k r e£pitkezé$reI II. III. bekebelezésre.Személyhitelt mindenkinek kezest el és ai nélkül.

EE T i s z t v i s e l ő  k ö l c s ö n t  It e t  E5 25 évi visszafizetésre, valamint
házak ,  t e l k e k  a d á s - v é t e l é tközvetítünk.
Budapesti Hitelformái mi 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.

Gns-------------------------------------

Egyesek és teljes fogsorok, teljesen szájpadlás és inylemez nélkül is. Arany koronák, arany- és kan csuk-bitlak, 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 találmányit szájpadlásnélkiili nhifogak kizárólag csakis műtermemben készíttetnek mérsékelt árak mellett.B A R N A  I. Eogműterme
B ú d ap eS t, V II , K « r$ p e S i-íit  18. sz.Egyesületi tagok 20 százalék engedményben részesülnek.

A legnagyobb kincs a jo egészség, !
melynek főkéi éke a tiszta levegő!Hogy szobánkban állandóan

tiszti,  üde levegő legyen,rendeljük meg
B3c!( K aroly s :a b .  ab lak 

i t  szellöztetö-késziilókét. 5 5E találmány kitűnően bevált. Egyszerű szerkezetű é; minden ablakra alkalmazható. A legcélszerűbb és légiiigiénikusabb szellőztelökésziilék.Levélbeni megkeresésre tovább felvilágosítássalszolgál
B a c k  K a r o l /

Budapest, Vili., József-utcza 14.

szab. ablakszellöztetö- késziilék készítő r =
A szellőztelőkésztilék kiválóságáról tanuságot tehet számtalan s előkelő intőiét, hivatal sth. így a ni. kir. keresk. minisztérium, a pozsonyi áll. női tanítóképezde. a Pesti Napló szerkesztősége és kiadóhivatala, továbbá számos állami intézet, iskolák, kórházak, a hová az ablakszellö/tető bevezettetett és kitűnőnek találtatott.
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Ld

Kun Szabó és Gerdenits
Első magyar önműködő ze

nélős szerkezet készítők a vendéglős urak b. figyelmébe ajánlják műhelyeikben szakszerű vezetésük alatt készült
„Vigadó“ (Orchestrion)Önműködő zenélő müveiket,amelyek zongora, mandolin, harangjátékkal, kis és nagy dobbal, cintányér és triangellal vannak felszerelve.A , ,VIGADÓ'1 zenélömű 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

Kun Szabó és Gerdenitselső magyar zenélőszerkezet készítőkBudapest, VII., Dembinszky-utca 6. szám.
* ÁrJe}jyiéket dij meti teHCii lctilclüiife.

Orvosilag ajánlva.I-./-*! o i rí 1 ó rt r\ n  o m o l w  i K ofnnr  I á i d a t  c f l '
Olyan cipő— - ,   ---------=  — w --------- nincs máshol a világon, amely a beteg lábat stb. egészségessé teszi, mint

Ritkó Győzőnél Vili., Kerepesi-ut 29. szLeyynagyobb Budapest fó- és székvárosig y e r m e k -  é s  f i u - r u h a  r a k t á r a
Ziegler A. és Rokopsteio S.

Budapast, If. kér., Kársiy-utca 3. szil.FÉRFIRUHÁK mérték szerint a legolcsóbb ár mellett 12 óra alatt készíttetnek.
T. étlapiró és vendéglős uraknaklegmelegebben ajánlom időt s munkát megtakarító

i m i i ü u i  n aBerkovits Károly
ENfltiL A.

TÖRLEYJÓZS, is7«PEZSGÖGYÁROSOK.Pincék:Budafok (Bpest mellett)Irodák :BUDAPEST, Vili.,Esterházy-utca jj

1907. január 15.

TELEFONMegrendelések számára 53 14.
'.a u JW ia n / 1 Üzletvezetőség: 54 93.

Tö r l e y  j ó z s . é s T s.a

Figyeljünk a TÖRLEY- 
pezsgő valódiságára!

Óvakodjunk az után
zatoktól! " » ■

forrásszénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — Óvszer fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.Kívánatra szénsavul antes töltést is szállít a
Szt. Lukácsfűrdö Kutvállalat Budán.legjobbnak elismert és sok Berkovits“-féle 

Hektograpti-lapokats minden színben lévő téntákat. A nélkülözhetetlen Hektograph-,____.. . . lap mindkét oldalon többszörhasználható és egy eredetiről 100— 120 másolat nyerhető. Lehúzás után barna olajos-itatós közé fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használható. Hektograph-tekercsek és kiinoshatatlan ruhajelzö-festókek minden nagyságban rendelhetőksokszorositó-készülékek, Hektograph- raktárában B u d i  p e s t .  V 1 1. S íp . 
u t c a  ll. s z  Árjegyzék bérmentve.

Jasoi" K éi nélkül b o r o tv á l! I !Egészséges! • Kellemes! Olcsó!
I kgr. e!agaid3 33-szjri borotválkozásra. Ára helyben K. 2.41) Vidékre 

3 kor. elö'eg33 be<Uldá3^val birmentve, utánvéttel zO fillérrel drágibb.

5) R U S O L "Egyedüli készítő és szétküldőv e g y i p a r i
/I., Váci

v á l l a l a t
-körút 55. sz.Kapható Budapesten :

Tőrök József gyógyszerész Király-utca 12. 
Neruda Nándor drogéria Kissuth Lajos-utca 

Kerópesl-ut 39.Ka-'tsmaroff A. 
Fodor M irton 
Áos Mihály 
Molnár és Móser 
Detsényl Frigyes 
Oetsenyi Karoly 
Stern Zsigmond

és minden drogériában.

Király-utoa 31 — 33. 
Llpót-körut 27. 
Koonaheroeg-u 
Marokkói-utoa I. 
Fürdö-u. 10. 
Váol-körut 42.

cimtábla-festő BUDAPEST,  IV., Gróf Károlyi-utca 28. szám.
Telefon 8 3 —0 I .Á r je g y z é k  in g y a ti éa b érm en ti/e ,Elek Lipót könyvnyomdája Budapesten.

,,Hungária zászló gyár” 
és diszitési vállalat
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