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Megjelenik minden hó l-én és 15-én.

FELELŐS SZERKESZTŐ : S Z É P  L A J O SLaptulajdonos és kiadó : BUDAPESTI PINCÉR-EGYLET ÉS ÖNKÉPZŐKÖR.
Szerkesztokég és kiadóhivatal : VIII., Kerepesi-ut 9/B, I. em.Telefon 59—32.Hirdetések felvétetnek árszabály szerint.

Könyvek átvétele. Kéretnek a tagok, szíveskedjenek  
kön yvecskéiket d. u. 4—6 óra közt az egyleti h elyiség

ben átvenni,

Hivatalos rész.t 1 ■ !■ ■ ■ — 1A Budapesti Pincér Egylet szomorodott szívvel jelenti tagjának
K e r e s z t e s ^  m á t y á svendéglős urnákfolyó évi január hó 25-én, Felső-Pulyán, életének 38 ik évében, boldog házasságának 12-ik évében, hosszú szenvedés után történt gyászos elhunytát.A boldogult hült tetemeit január hó 26-án, délután 3 órakor a felsöpulyai (Sopron megye) sirkert- ben a r. kath. egyház szertartása szerint beszentelték és örök nyugalomra helyezték. Nyugodjék békében!

A Budapesti Pincér-Egylet helyisége: 
VIII. kér., H ákóezi-ut 9. 1. em.

E l l e t i  helyiségein ka helyeszközlő irodával egybekötve,
1901. május 1-töl Vili., Stáhly-u, 7. sz. a.fognak létezni.

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

IV. kér., t^oronahereeg-utea 10. szám .Hivatalos órák ünnep- és vasárnap kivételével naponta 4—6 óráig. Pénztári kifizetés minden pénteken 4—6 óráig.
A Budapesti Pincér Egylet ingyenes  

helyközvetitő irodája :
IV., |VIo nár-utea 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 tagok, kik tagdijaikkal hátralékban vannak, szíveskedjenek azt minél előbb befizetni, hogy a következő közgyűlésen jogaikat gyakorolhassák.
Szaktársak 1 Egy sportegylet alakításához a belépni szándékozó tagok jelentkezzenek a szerkesztőségben vagy Lipták János szaktársnál, „Vadászkürt“ -szálloda.
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Győzelmünk.A vendéglős ipartársulatnak január hó 24-én tartott rendkívüli közgyűlése meglepően sima módon folyt le. Mintha érezték volna vendéglőseink azt, hogyha szeieí vetnek, vihart fognak aratni i És mintha sejtették volna a közelgő viharnak a káros voltát, igyekeztek a vihar elől kitérni. Csakugyan, a fenyegető viharnak elejét is vették úgy, hogy most már nincs jóformán szükségünk arra, hogy olyan eszközökhöz forduljunk, amilyenekhez nem szívesen és csak a kényszer hatása alatt fordultunk vohTa!Nem vethetik szemünkre, hogy nem tisztességes utón haladtunk, hogy útjaink az erőszak felé hajlottak és ép ezért jól eső érzéssel tölt el bennünket az, hogy munkánkat igy végeztük el; úgy és oly módon, mint a hogy azt el kellett végezni. Győztünk, mert követeléseinket jórészt elfogadták, ámde a győzelmi mámorban azért meg nem feledkezünk arról, hogy jövőben micsoda nehéz munkánk lesz !Reméljük azonban, hogy a bekövetkezendő munkákat ép úgy elfogjuk végezni, mint a mily utón most kivívtuk diadalunkat. Ki is fogjuk még magunknak vívni mindazt, ami még hiányzik. De győzelmünkben sem most nem feledkezünk meg arról, sem jövőben nem fogunk megfeledkezni arról, hogy kiknek köszönhetjük azt a vívmányt, hogy a pincér-munkás most már a helyzet magaslatára jutott.E diadal hatása alatt fegyverszünetet tarthatunk, s azt a fegyverszünetet meg is tartjuk, számolva a helyzettel, de csak addig, inig meg nem látjuk azon nembánomságot, melylyel még egy páran viseltetnek ellenünk. Bízunk benne, hogy ezek száma nagyon kevés és reméljük, hogy akik kerék-kötőink akarnak lenni, csak kis számban vannak. Azt is reméljük, hogy ezek a kevés számnak is rövidesen belátják, hogy nekünk csak jogos követeléseink vannak, olyanok, melyeket már a modernül gondolkozó munkaadók meg is adtak. Bízunk benne, hogy azok a hátramaradottak is be fogják látni, hogy ma már az a rendszer, mely a pincér-munkás lebecsülése körül forgott, teljesen talaját vesztette és belátván ezt, a többi derék főnökökhöz hasonlóan, ők is azon lesznek, hogy a munkások és főnökök közötti jó viszonyt megerősítsék.A vendéglős ipartársulat rendkívüli közgyűlésén ór ási közeledés történt a munkaadók és főnökök között. Régi nehéz panaszok orvoslásának előjeleit lehet levonnunk e közgyűlés határozataiból. De beszéljenek a tények:

Gumiéi János elnök az ülést megnyitva, a határozatképességet megállapítja. Majd kéri az ipartársulat tagjait, hogy tekintsék a tárgy fontosságát és jogosultságát annál is inkább, mivel a vendéglősöknek is számolniok kell immár a modern szociális áramlattal s gondoskodniuk kell alkalmazottaik tisztességes megélhetésükről is. b

Bár törvény adta jogaink nincsenek, úgymond Gundel, mégis kéri az ipartársulat tagjait, ne zárkózzanak el a pincérek okszerű és méltányos kívánságaik elől. Ép ezért újra kéri a megjelenteket, hogy az ipartársulat választmányának javaslatát fogadják el. Kéri ezt annál is inkább, mert nem tételezi fel az ipartársulat tagjairól azt, hogy azt a régi, jól fentartott barátságos viszonyt, mely az ipartársulat és pincér-egylet közt eddig fentállott, megbontják. Sőt reméli, hogy békés és barátságos utón oldják meg a kérdést, igy is törekedvén arra, hogy ezen viszony tovább is fent maradjon.Egyben felkéri Stádler Károly és Steiner urakat a a jegyzőkönyv hitelesítésére, dr. Solti Ödönt pedig felkéri a jegyzőkönyv vezetésére. Lukács János  felhívja az elnök figyelmét arra, hogy több uj tag van jelen, akik a memorandum pontjait teljesen nem ismerik. Helyesnek vélné, ha a memorandumot újból felolvassuk.
Gundel elnök erre el is rendeli a memorandum felolvasását, mire Poppel Miklós a memorandumot egész terjedelmében felolvassa. Gundel János  elnök bejelenti azután, hogy a memorandumot december 15-én az ipartársulat és a budapesti pincér egylet kiküldöttei közös ülésen tárgyalták s a kívánságokat a következő pontokban összegezték:1. Az ügynöki rendszer kiküszöbölése.2. Heti 24 órai szabadnap.3. Tanonc-kérdés.4. A főpincérek törékeny leltári felelősége.5. Frakk viselése.6. Szervezkedés.A közgyűlés ezt tudomásul veszi s az ügy tárgyalásához fog. Az érdemben való tárgyalás előtt Jajczay felkéri az elnököt, intézkedjék, hogy a jelenlévő pincérek (a Hungária alkalmazottai) a tárgyalás alatt a teremből vonuljanak ki.

Siód lei hát oly evvel szemben arra kéri az elnököt, hogy miután úgyis a pincérek ügye van tárgyalás alatt maradjanak ide bent a pincérek. Hadd lássák és hallják, hogyan és mily mederben folyik a tárgyalás. Igy a tár- g>alás is könnyebb lesz. A közgyűlés erre kimondja, hogy szívesen látja a pincéreket a tárgyalás alatt a teremben.
Poppel Miklós erre bejelenti, hogy a memorandumban foglalt pontokat alapos tárgyalás alá vették 1906. december hó 6-án, 11-én, 15-én, 20-án és 1907. január B án, amit a közgyűlés tudomásul vesz.
Gundel János azután előadja, hogy a memorandum 1. pontja, mely az ügynöki rendszer eltörlését célozza, vita nélkül lenne elfogadandó.A közgyűlés egyhangúlag el is fogadja azt azon megjegyzéssel, hogy hivatalosan elismeri a budapesti pincér egylet hely közvetítő osztályát és minden alkalmazottat ott fog beszerezni. Azon esetben pedig, ha48 oran belül nem volna ott kapható, jogában van az illetőnek bárhonnan alkalmazottait beszerezni. (A napi



sajtó tévedett tudósításában, midőn azt irta, hogy 24 óra várakozási időről volt szó.)A 2. pont teljesítését a heti 24 órai szabad napot; az ipartársulat választmánya helyesli és kívánatosnak tartja; kivételt csupán az idény üzlet képez, hol is junius 1-től szeptember 1-éig a szabad nap nem kötelező és szabad egyezkedés tárgyát képezi. Ajánlja-e pontot is elfogadásra.
Princtl kéri a választmányt, hogy mondja ki, hogy a szabad nap megszorítása junius 1-től szeptember l-éig a városi üzletekre is vonatkozik.

Gundel János  figyelmezteti a közgyűlést, hogy most már nem a régi módi járja, hanem modernül kell a dolog felett gondolkozni, annál is inkább, mert a pincéreknek ez a kívánsága, mindenképen jogos és méltányos.
Németh Károlynak aggodalmai vannak az iránt, hogy ha a fővárosban 400 ember szabadnapos, hol kap ő dolgozó munkást?
Stádler Károly szavai szerint a kívánságot el kell fogadni, mert a szabadnapra annak a pincérmunkásnak szüksége van. De ki kell egyben azt is mondani, hogy ezen 24 órán belül joga az üzletben munkálkodni nincsen. Ép azért tart ő egy pincérmunkással többet, mert akkor megvan győződve róla, hogy az ő embere is otthon érzi magát.

Jajczay, Stádler Károly szavaira reflektál s azt mondja, hogy ha kisegítőt arra a napra nem kaphat, ő nem fog várni, mert egy kis vendéglősnél az nem lehet.
Katona Géza, Stádler álláspontját helyesli és minden tekintetben mellette foglal állást, mert ő úgymond tapasztalatból tudja, hogy a szabadnap nála is a lehető legjobban bevált.
Kommer Ferenc, Jajczay szavaira válaszolván kifejti, hogy a szabadnapot egyenlő formában minden üzletben meg kell tartatni sőt kis üzletben még jobban mint nagy üzletben, mert a pincér jobban meg van erőltetve a munkában s ebből kifolyólag nagyobb szükségük is van nekik a szabadnapra. (Általános és élénk helyeslés.)
l:vva Lajos hozzászólása után a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a szabadnap betartása kötelező mindkét félre.A tanonckérdésnél Gundel János bejelenti, hogy a kívánt pontok mind oly méltányosak, hogy meg kell, 

hogy adják azokat.
Macskásy hozzászólása után, kinek beszédét élénk helyeslés kisérte, az ipartársulat egyhangúlag elfogadta a memorandumnak idevonatkozó minden pontját és így a vendéglősük magukra nézve kötelezőnek ismerték e' a kívánalmakat,A főpincéreknek a törékeny leltárra vonatkozó szavatossággára nézve az ipartársulat választmányának javaslatára, a közgyűlés kimondja, hogy a gazda felelős a törékeny leltárért. Ha már a főpincért teszik felelőssé l|gy a forgalom arányához mérten kapjon is a főpincér
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százalékot vagy fizetést. Minden hozzászólás nélkül egyhangúlag elfogadták.A frakk viselésének megszüntetésénél
Lakács János ajánlja a frakknak eltörlését. Ez a dolog egyébként az üzlet bensőbb hatáskörébe tartozik, de mindig olyan feszélytelen ruhában járjon a pincér, ami neki egy kis nemzeti színezetet is adjon.A közgyűlés olykép mondta ki határozatát egyhangúlag, hogy az öltözék kérdése az üzlet bensőbb hatáskörébe tartozik s szabad elhatározás tárgyát képezi.A szervezkedés jogosultságának kérdésénél Lukács János szólal fel, ki pártolja a szervezkedést, sőt jogosnak tartja, mert úgymond csak osztályöntudatos munkás a tisztességes munkás. Ezek a mi iparunknak csak előnyére szolgálnak; a közgyűlésnek nem lehet intenciója, hogy meggátolja a szervezkedést az üzletekben, sőt kell, hogy helyeselje azt, ha az szociális alapon és hazafias szellemben történik. Ezt a pontot is egyhangúlag elfogadták.

Stádler Károly a közgyűlés végén köszönetét és elismerését nyilvánította a pincérség iránt, akik azzal, hogy kívánalmaikkal a munkaadókhoz fordultak, a bizalom legnagyobb jelét adták. Felkérem kartársainkat úgymond, hogy tegyenek meg minden lehetőt a pincérek sorsának enyhítésére, a pincéreket pedig arra kéri egyelőre érjék be azzal, amit az ipartársulat nekik most adott, mert bármikor segítség szükségeltetik, részükről azon lesznek, hogy lehetőleg minden kívánságukat az ipartársulat teljesítse (A közgyűlés élénken megéljenezte Stádler Károly urat.)
Pdanovitcs József  bejelenti, hogy március hó 12-én tartják az együttes bált a pincérekkel. Törekedjenek azon, hogy minél fényesebben sikerüljön úgy anyagilag, mint erkölcsileg.
Stádler Károly inditványányozza, hogy Burger Károly igazgatónak és a részvénytársaságnak jegyzőkönyvileg köszönet szavaztassák a helyiség átengedéséért.A pincérség életében fordulópontot képezett eme közgyűlés, ezzel befejezést nyert. Reméljük, hogy ez a kivívott siker csak bevezetője a többinek. Nem zárhatjuk be sorainkat, azonban méltóbban, mint hogy felsoroljuk azon vendéglősök neveit, kik ezen nevezetes gyűlésen részt vettek, s a pincérség és a főnökség között való összekötő kapcsot megszilárdítani igyekeztek. A közgyűlésen megjelentek a következő vendéglősök:Gundel János, Petanovitcs József, Kommer Ferenc, Pániméi titkár, Drechsler Béla, Kas Béla, Miakics Mihály, Lippert Lajos, Bauer János, Hack István, Treiber Péter, Macskási J., Prindl Nándor, Meister, Potzmann, Stádler Károly, Putnoki, Docker Ferenc, Kommer Antal, Neiger, Kari István, Mayer József, Molnár János, Blaschka István, Janura, Fejes, Förster Ferenc, Boros, Lukács János, Kepes, Krist Károly, Ehm János, Herz, Jajczay Mátyás, Baar József, Doffing Frigyes, Villburger János,
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4 SZÁLLODÁI ES VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYE 1907. február 1.Schnell József, Schmidt, Hortai, Stölzl Nándor, Kovács E. M ., Takács, Csillagh, Illés, Leheti István, Doktor László, Kubanek Vencel, Steiner, Katona Géza, Kammer, Kamarás, Krist ifj., Schumnitzky, Danzinger, Sprung, Meister, Buzik A., Buzik J., Bamer, Treiber P., Palko- vitcs Ede, stb. stb.
Országos Pincér-szövetség.Egyik szaklapnak nevezett állítólagos újság nagy garral hirdeti az országos pincér-szövetség megalakítását. Tudtunkkal a dolog úgy áll, hogy az a szövetség csak meg akart alakulni egy negyedrészben, de nem sikerült neki, mert ép úgy mentek neki mint a 7 sváb dárdával ment neki egy nyúlnak. Féltek tőle az atyafiak és félelmükben valami titokzatos homálylyal burkolják be az egész működésűket. Munkájuknak egy eredménye máris van, saját maguk ellenségeivé váltak, mert máris olyan kátyúba keveredtek, hogy ember legyen a talpán, aki őket kihúzni képes legyen. Ami nem is lehet máskép. Mivelhogy szervezetlennek mi sem természetesebb, minthogy teljesen terv nélkül fogtak a dologhoz. Egyik ide a másik oda hajol és nem tudják hol is kellene a dolgot tulajdonképpen megkezdeniAkik a dolgot figyelemmel kisérik tudják, hogy úgysem lesz ebből semmi, mert csakis azon az alapon lehet eredményt kivívni és elérni amelyekre mi építjük munkánkat, t. i. socialis alapon. Ez az igyekvés célhoz is fog vezetni! De úgy mint ők teszik, hogy mellüket verdesve, de egyúttal a jogot sárba taposva: eredményt elérni nem lehet. Azok a tisztelt szaktársak akik már tudják, hogy milyen célért küzdünk mi, azok bizonyára nem fognak azoknak a füles baglyoknak felülni akik csak a sötétségben látnak és csak éjjel nagy 

legények, nappal meg nioccani sem mernek ! Az éj leple alatt sugnak-bugnak alkoholtól eltompult észszel, a pohár mellett, kupak tanács módjára és mindegyik a vezérszerephez szeretne jutni. Persze igy aztán továbbra nem is tudnak menni mint odáig, hogy a címet meg tudják csinálni. Tovább nem jutnak. A többit annak a „lapnak" adják át, hogy ö, falusi kisbiró módjára dobolva, hirdesse és kiabálja, hogy hát hiszen kéne valamit tenni de nem tudjuk m it! Ezért hát gyülekezzetek ide is, oda is, no meg talán amoda i s !A nagy hü-hónak az a vége, hogy addig bábálják a gyereket, mig a gyerek elvész. A „szervezők" azt sem tudják, hogy miről van szó, azt sem tudják hova húzzanak, merre tolják a szekerüket, igy persze, hogy meg vannak aztán akadva azon, hogy ugyan mi is lenne a legjobb! Nem tudják azt se, gyalog utón menjenek-e vagy pedig az ország utón. A vége az hogy bele esnek egy árokba s jó szerencse, hogy ha nem szegik nyakukat, hanem ép bőrrel kimenekülhetnek.Ezek után mindenki megértheti, mennyit ér az a hives „szövetség" s megértékelvén választhat, hova forduljon : a „szövetség'1 felé, vagy pedig oda hol a szabadság hajnala dereng: a szabad érzésű és szabad szervezetű munkásság felé!A megtévesztettek és eltévelyedettek ám vegyék fontolóra mit tesznek. Gondolják meg, hogy ott rabszolgaságot hirdetnek. Mi pedig a szabadság harcosai vagyunk! . . .

Az ügynöki rendszer.

Szegények ! Sirassuk őket! De ne könnyeinkkel, hanem édes mosolylyal és nem mélyen szomorodott szívvel, hanem vig kedélylyel, mert elértük azt, amit óhajtottunk: az eleven emberhús kereskedőknek a letűnését. Álmainkban sem merészeltük hinni, hogy mi leszünk azok a boldogok, kik sírkeresztjét vinni fogjuk az ügynöki rendszernek. Egy Ízben azt gondoltuk, hogy ásó-kapa választhat csak bennünket széjjel, de ime nem nem kellett sem ásó, sem kapa!De nem is volna érdemes koptatni ezen hasznos eszközöket. Spirituszban helyezzük el az ügynöki rendszert az utókor emlékezetére. Hadd lássa az utókor, hogy mi volt a múltban! Emlékezzünk csak vissza a mubra, mikor még saját pénzünkért könyörögve, kalap levéve, ott állottunk az ügynökök előtt, mily Ienézőleg utasítottak ki bennünket tél idején a hidegbe, nyár idején a forróságba! Hogy kellett nekünk akkor pirulni, mikor kénytelenek voltunk a fal mellett elodalogni a szemben lakók vihogása közt! De akkor még nem ébredtünk öntudatra, nem voltunk elég bátrak ezek ellen a sakál módra minket nyúzó förtelmes alakok ellen fellépni. Most azonban, mikor főnökeink is belátják az ő káros voltukat és bíznak a mi erőnkben, most vége annak a szép mulatságnak!Vége annak az időnek, midőn ők rendelkeztek mi felettünk, mikor tenyerüket kitárták azon összegért, amely jóformán eleven emberhús kereskedői dij volt.No, de csak volt! Most már nyugodjunk meg, mert az összetartás, melyet eddig kifejtettünk, célhoz vezetett. De ne feledjük el, hogy a szervezkedés volt az, amely megszerezte nekünk azt, hogy ezen átkos rendszert ki tudtuk magunk közül küszöbölni. Most már, hogy a főnökök is belátják az ügynöki rendszer káros voltát, most már reméljük, hogy az ügynököknek végleg befellegzett! Igaz, itt volt az ideje. Úgy bántak velünk, hogy az egyszerűen förtelem volt. Örüljünk neki, hogy csak volt! Ma már az ügynöki rendszer csak a múlt emléke!De vigyázzunk, jól vigyázzunk, hogy a hydra újra fel ne üsse a fejét! Azért pincérek, jól figyeljetek s vessetek ügyet arra, hogy a becsületes pincér úgy kerüli az ügynökök irodáját, mint a bélpoklosok tanyáját!
Táncestélyünk.A budapesti pincér egylet 73 éves fennállása óta, alig látott még annyi bájos asszonyt és kedves leányt mint a január hó 21-én tartott táncvigalom alkalmával. Ami nem is csoda. Mert a vigalmi-bizottság ugyancsak kitett magáért, minden erejét megfeszítve működött a táncvigalom sikerének érdekében. Az eredmény nem is maradt el. A táncvigalom oly fényesen sikerült, hogy meglehettünk vele elégedve. Szűknek bizonyult a helyiségünk ugyannyira, hogy a műegyetemi atléta club helyiségét is igénybe kellett venni. A szívességért ezen utón is köszönetünket fejezzük ki Liszt Mór titkár urnák, ki szives volt a helyiséget átengedni.A műsor megkezdése előtt ifj. Kálmán István igen szép beszédben méltatta e napnak jelentőségét, mint amely első szórakoztató estélye a budapesti pincér egylet tagjaiból alakult szervezetnek.



SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYE 51907. február 1.A műsort Galgóczi J. szaktársunk nyitotta meg 1 krajcáros pereccel, amely élénk derültséget keltett a hallgatóságban.A „Felsült szerelmesek“-et Vincze Mihály és Klein Simon szaktársak úgy adták elő, mintha tényleg megtörtént volna velük ez a szomorú dolog. Különösen Vincze M. nagyon jól festett, ügyesen adván elő szerepét, Klein Simon sem akart hátralékban maradni, bár ő nem érezte magát a színpadon annyira otthoniasan mint Reichardt István szaktársunk, aki nem tudom, hogy nem-e színpadon született. Játéka megérte az elismerést és rászolgált arra a nagy tapsra melyet kapott. Különösen mint Khóbi katona keltett nagy derültséget, Vezmárovits szaktársunk az ő Berger Zsigájával szintén jó volt, hanem a gyerek dajkálást még egy kicsit tanulnia kell. Körmöczy Mariska egy kissé megakadt a szerepével, de hát nem nagy baj az, kivált mikor a zongoramester magasan kezdett bele az ügybe; igy aztán persze nem mehetett simán a dolog.A ,,Virágfakadás“ -sal egy kis baj esett : a 16 fokos hideg mellett elfagyott, mielőtt fakadásra került volna, hanem jött helyébe a papa Szögedéből. Ez már megállta helyét a nagy hideg dacára is, Déry ismét a szokott jó volt. Reichard Pityu szinte már bele éli magát a házaséletbe, Körmöczy Matild szinte nagyon jó volt ; kár hogy nem mutatott forró szerelmet férje iránt az utolsó pillanatban.Brtinmüller kisasszonyról különösen meg kell emlék e z n i .  Gyönyörű temperamentummal adott elő egy melodrámát. Szép hangja igazán meglepett bennünket. Tehetséges erő de fel is használjuk majd máskor is. Az előadás után kezdetét vette a tánc, melyet Szép Lajos szaktársunk mint a vigalmi bizottság elnöke nyitott meg, Krandy Elemérné úrnővel. Azután folyt a mulatság reggel nyolcig!
Jelenvoltak: Leányok : Simon Emiké, Stepan Rozália, Kóhn Bözsike, Ritz Mariska, Landor Rezsi, Kalmár Zsófia, Zsulavinszky Erzsébet, Adler Berta, FarkasMariska, Szabó Giziké, Red Emília, Fóliák Erzsiké, Brünmüller Irmus, Zselczén Mariska, Brendl Irénke, Szilágyi Rózsika, Schicr Gizuska, Lengyel Mariska, Lesták Etuska, Bősze Annuska, Vogl Józefin, Csányi Mariska, Einöder Karolin, Schneider Francziska, Mark Juliska, Kispeti Margitka, Kálmán Olgicza, Knappé Imiuska, Knappé Matild, Fehérvári Etuska, Riesz Annuska, Perény Rózsika, Simon Nellike, Simon Ida, Simon Irénke, Kurz Annuska, Sommer Ilonka, Frgal Irénke, Frgal Irmuska, Hautzinger Mi- czike, Scherer Paula, Rózsa Irénke, Dalusk Irmuska, Mischner Rozika, Mischner Aranka, Mischner Gizuska, Mischner Irénke, Körmöczy Mariska, Körmöczy Matild, Koch Irmus, Guttmann Etuska, Tamhefer Mariska, Vincze Gizuska, Kovács Irmus, Palkovics Mariska, Steiner Ilonka, Sebestyén Esztike, Jokesz Rozika, Diamant Malvin, Diamant Gizella, Mórák Margitka, Horovitz Juliska, Szabó Giziké, Pogány Pauluska. Asszonyok: Maitesz Józsefné, Mucsek Józsefné, Mellirger Antalné, Einöder Antalné, Mohus Nándorné, Schneider Lajosné, Lakatos Lászlóné, Varga Nándorné, Nich Hugóné, Józsa Gyuláné, Vida Lajosné, Zalzmann Adolfné, Simon Jánosné, Grenen Kálmánné, Mucsnyák Józsefné, Stefanovits Ferencné, Kocsmár Ferencné, Ecker Istvánné, Bukovits Józsefné, Nagy Imréné, özv. Adlerné, üroszmann Györgyné, Czipot Férencné, Lechoffer Jánosné, Csik Gyuláné, Krandy Elemérné, Rózsavölgyi Béláné, Pap Nándorné, üágcr Józsefné, Chojka Józsefné, Perény Józsefné, Schvvarz Viktorné, Czeiner Ferencné, özv, Kurz Mihály né, Frgl Jánosné, Komlósy Antalné, Hautzinger Jánosné, Jónás

Adolfné, Fischer Árminné, Németh Károlyné, Lipták Jánosné, Szeplaky Imréné, Schwarzenfeld Lajosné, Kovács Károlyné, Loszkovszky Rezsőné, Palkovitcs Endréné, Steiner Antalné, Diamant józsefné, özv. Kollett Ferencné, Groszmann Györgyné, Pogány Jánosné.Sokan szóvá tették, hogy a ruhatárral baj volt, s sok ruha elcserélődött. Persze hogy ez baj, de hát majd jövőben gondoskodnak a rendezők, hogy ehhez hasonló esetek elő ne forduljanak többé. Most is a nem várt túlzsúfoltság okozta.
A  mulatságon felülfizettek: Trenk Emil vendéglős 10—, Horváth Pál főpincér 6—, Csernák József fizető 5—, Gelbmann András főpincér 5—, Dobler István főpincér 460, Németh Károly főpincér 460, Kaszás Lajos vendéglős 4—, Ladányi Kálmán főportás 3'40, Palkovics János szobaföp. 3'40, Varga István, üzletvezető 5—, „Erdélyi“ -borozó 3 20, Bokány Irén 2 80, Kéfer Károly 2'40, Czipót Ferenc főpincér 2'60, Neiger Jakab vendéglős 2-—, Kőnig Jakab főpincér 2 - ,  Jónás Ferenc főpincér 2— Hengye János főp. 2—, Vuti Ágoston főpincér 2—, Prém Károly főpincér 2—, Sirner Gusztáv 2—, Bernhard Ferenc főpincér 180, Fischgrund Simon P80, Matesz József P80, Palaky Aladár 1'60, „Virágbokor“ 1'40, Szauer István vendéglős P40, Deuch József vendéglős 140, Toch Vilmos P40, Mucnyuk József 2—, Viczucz Antal P40, Pauli Antal T40, Berkes István 140, Grenen Kálmán P40, Krassy Bódog főpincér P40, Freinreisz Ede P40, Wales N. Pesti Napló munkatárs P40, Baum Heinrik P40, Pankovics Endre P40, Szarka József P40, Latz József P40, Gáger József P40, Koznia Andor P40, N. N. 1'40, Nigrinyi Béláné 1—, Bencz József 1—, Patonay Géza kávés 1—, Schrauf János 1—, Majary József 1—, Nagy Béla 1—, Vagner Lajos 1—, Puher Alajos 1—, Taschler M. 1—, Moskovics Hugó 1—, Eiter Jenő 1—, Gomboj Géza 1—, Vágner János 1— , Farkas Ferenc 1—, Juhász György 1 — , Boór Jenő 1—, Laszthovszky Rezső 1—, Odor Zsigmond 1 — , Komlóssy Antal 1—, Jours Gyula 1— , Stefanovszky Jenő 1—, G , K. 1— , Schmid N. 1—, Oupát Ferenc —80, Zilahi Ferenc —80, Koch Gusztáv — 80, Taschner Ferenc —80, Reiz Károly—80, Varga Nándor —80, Stefánovics Ferenc —80, Kvoskajózsef —80, Frgal Irén —60, Krandik Elemér —60, Révész Béla —60, Raff Károly —60, Laszkovszky R. —60, Fritz Gusztáv —40, Tiefenbeck —40, N. N .—40, Endven János —40, Grosszmann Géza —40, Tauber Séndor —40, Jonisch Mátyás —40, Kobók István —40, Lághy József — 40, Nagy Lajos -  40, Horváth Erzsiké — 40, Matroi —40, Fischli Károly —40, Frei József — 40, Meduyanszky István —40, Pouter Bódog —40, Matyos Endre —40, Duliány Gyula —40, Csik Gyula —40, Asbóth Zoltán —40, Pospischl József —40, Keller Ferenc —40, Czifrák Antal —40, Orosz V. —40, Miszt N. —40, Spesnyi Gusztáv —40, Nagy Sándor —40, ifj. Mischner József —40, Arthoffer Ferenc —40, N. N. —40, Baun Károlyné —40, Kapper Henrik —40,. lenes Aladár —40, Poschler Gyula —40, P. G . —40, N. N. —40, R. L. —40, Fogd Júlia - 4 0 , Szelesi Mihály —20, N. N. -  20, N. N. —20, Boór Nándor —80, Szcitiller Ödön L20, Lénáit Ignáez 1— , Janiira Károly —60, Vágner Ferenc —40, utólagos fizetés 1—. Osz- szeg 162 korona 40 fillér, amiért is fogadják a vigalmi- bizottság nevében köszönetiinket.

I f j .  Kálmán István, S z e g  Lajos,V. B. pénztárnok. V. B. elnök.
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Jegyzőkönyv,fej vétetett a budapesti pincér egylet sajat helyiségében 1906. évi január hó 14-én tartott választmányi ülésen.leien voltak Varga István elnök, Pauli Antal al- elnök, Csernak József pénztárnok, Spesnyi Imre t.tkár, Haraszta Miklós,' Leitgeb József, Erdelics Ferenc, Kommer Béla, Wirtli Ferenc, Szép Lajos, Varga Ferenc, továbbá dr. Katona László jogtanácsos.Elnök megállapítja a határozatképességet, az ülést megnyitja egyben üdvözli dr. Katona László jogtanácsost. Dr. Katona László szives sz vakkal köszönti a választmányt.Elnök ezután bejelenti, hogy a mai választmányi ülésen Nagy Lajos panaszának letárgyalása van napirenden. Beidéztetik Nagy Lajos és felkéri tik panaszának előadására.

Nagy Lajos előadja, hogy ö 400 korona óvadékkal Kondor Ferenc főpincérhez mint fizetőpincér ment és most kilépésekor 8-án, nem kapta vissza ovadékáf.Dr. Katona László felkéri annak előadására, hogy milyen módozatok közt ajánlotta vissza Kondor az óvadékot Nagy Lajos kijelenti, hogy felajánlott neki. Kondor Ferenc 8-án 200 koronát, mit ö nem fogadott el azzal a megjegyzéssel, hogy ö egyszerre adta át és Így egyszerre követeli is. Szavainak igazságát Szili István éthordó szaktárssal és egy tanonccal kívánja bizonyítani. A tanukat úgy elnök, mint dr. Katona László jogtanácsos megkérdezvén, mit tudnak ezen ügyből kifolyólag: A tanonc kijelenti, hogy ő csak azt látta, hogy Nagy Lajos előtt a 200 korona volt, de hogy eltette volna, nem látta.Szili István ugyanezt vallja. Galgóczy Miklós szaktárs, ki Nagy Lajos állását elfoglalta, megkérdezte Nagy Lajost, hogy rendben van-e minden, mire azt felelte hogy igen, de ezt csak érdekből mondta, hogy pénzét visszakaphassa.
Kondor Ferenc kikérdeztelvén, határozatban állítja, hogy ő 200 koronát átadott Nagy Lajosnak, de az elismervényt nem íratta alá bízva becsületében.Szembesítvén őket, mindkettő megmarad állítása mellett. Dr. Katona László, Varga István, Kommer Béla és Szép Lajos hozzászólása után a választmány olykép határozott, hogy Kondor Ferencet és Nagy Lajost felkérik, hogy az ügyet egymás között, békés utón rendezzék, amibe mindkét fél bele is nyugodott.Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést bezárja.

Spesnyi Imre Varga Istvántitkár. ,  elnök.
Jegyzőkönyv,felvétetett a budapesti pincér egylet helyiségében 1906. január hó 17-én tartott bálbizottsági ülésről.iMegjelentek Varga István elnök, Pauly Antal al- elnök, Csornák József pénztárnok, Szép Lajos, Csoknyai Sándor, Petkovitcz Gyula, Birnbaum Károly, Raska Henrik, Leitgeb József, Tóth István, Mátyás Ede, Tauber Bodog, Bélafy János, Hándl Jakab, Klemens Frigyes.

Varga István az ülést megnyitja, üdvözli a tagokat a határozatképességet megállapítja s egyben kijelenti, hogy kizárólag a bál ügye lesz tárgyalva. Buzdítja a bálbizottsági tagokat szorgalmas munkára, mert szomorú, tény, hogy a sok betegség és halálozás nagyon megterhelte az egyesület pénztárát. Felkéri a bizottságot, határozzon a báli jövedelem hovaforditása tárgyában. A

bizottság határozata folytán 207, a szakiskoláé lesz és 80 70 a budapesti pincér egyleté maradjon.Elnök bejelenti, hogy a közös bált március 13-án fogják megtartani a fővárosi Vigadóban, majd felszólítja a bizottságot, jelölje ki azon urakat, kiket a közös értekezletre kikiild. A bizottság a következőket választotta m eg:Bálbizottsági elnök Varga István, bálbizottsági ál- elnök Pauly Antal, bálbizottsági pénztárnok Csernák József, bál bizottsági jegyző Szép Lajos.
Bálbizottsági tagok: Bierbaum Károly, Csoknyai Sándor, Klemens Frigyes, Mátyás Ede, Leitgeb József, Tóth István, Haraszta Miklós, Dery Mihály, Tauber Bodog, Bélafy János, Wirtli Ferenc, Kommer Béla, Kolb Rezső, Varga Ferencz, Németh Károly urakat.Elnök újból felhívja a tagokat szorgalmas munkára, a melylyel a napirend ki lévén merítve, az ülést bezárja.Kmf.

Spesnyi Imre Varga Istvántitkár. clnÖK.
Jegyzőkönyv,felvétetett a budapesti pincéregylet helyiségében 1906. január hó 28-án tartott rendes választmányi ülésről.Megjelentek Varga István elnök, Spesnyi Imre titkár, Csernák József pénztárnok, Palkovics János, Bakos Gyula, Krassy Bodog, Leitgeb József, Hautzinger János, Németh Károly, Wirt Ferenc, Beer László, Szép Lajos.Kimentették magukat: Hajdú Imre és Kommer Béla.Varga István elnök üdvözli a tagokat, megállapítja a határozat képességet, az ülést megnyitja, egyben elrendeli hogy a december hő 22-én tartott választmányi ülés jegyzőkönyve felolvastassék. Szép Lajos felolvasván a jegyzőkönyvet, azt Wirtli Ferenc és Leitgeb József választmányi tagok hitelesítik.Elnök felolvassa Mattesz József levelét, melyben uj lag fizetéshalasztást kér. A választmány határozata folytán Mattesz József értesittetik, hogy miután már tiz hónappal hátralékban van, fizetési halasztást nem kaphat, mert tagsága úgyis megszűntnek tekintendő az alapszabályok értelmében.Elnök előterjeszti ezután Dr. Zaborszky egyleti orvos jelentését a betegek létszámáról.Eszerint volt :

Évnegyed Összes rendelés Orvos lakásán Beteg lakásán1. ~ 450 374 76II. 451 425 26III. 510 468 42IV. 752 625 128Egész évben 2163 1891 272Mindezekből látható, hogy különösen a téli hónapok alatt az egyesületnek igen sok betege volt.A betegek közül négy meghalt, és pedig 3 tuberkolózisban és 1 szervi szívbajban.Ezek előterjesztése után az elnök kéri a választmányt, tegyen javaslatot az iránt, hogy miként volna leghelyesebben megoldható az a kérdés, hogy a kiadások csökkenhetök legyenek.
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Krassy Bodog indítványára a választmány olykép határozott, hogy a betegsegélyzés be fog olvadni a kerületi munkás betegsegélyző pénztárba, de orvosunk megtartásával, miuán tagjaink túlnyomó része ragaszkodik hozzá.Elnök felteszi a kérdést, hogy rendkivüti közgyűlés elé terjeszszék-e a kerületi munkás betegsegélyző pénztárba való beolvadás ügyét és ehhez képest az alapszabályok módosítását?A választmány határozata folytán ez ügy rendkívüli közgyűlés elé terjesztendő. A rendkívüli közgyűlés határnapjául február hó 12-ik napja tűzetett ki.Elnök bejelenti, hogy a múlt évben tartott választmányi ülés határozata folytán az értékpapírok cladandók lennének. Eddig az eladás csak veszteséggel lett volna eszközölhető, most azonban a kurzus magasan áll, ennélfogva most kellene az eladást effektuálni.A választmány határozata folytán az értékpapírok eladandók és ennek kivitelével a magy. óvadék és leszámoló bank igazgatósága bizatik meg.Elnök bemutatja Rózsavölgyi pénzbeszedő folyamodványát, melyben kéri állásában való megtartását.Csermák József, Krassy Bodog, Szép Lajos és Wirth Ferenc hozzászólása után a választmány oly- kép határozott, hogy Rózsavölgyi Bélát állásába újra visszahelyezi.Elnök előterjeszti Kozma Zsigntondnak 700 koronára szóló kölcsönkérvényét. a  választmány alapos tárgyalás után a kölcsönt megszavazza.
Szép Lajos bejelenti, hogy Hámos József ur a Nemzeti Casinó bérlője, nvnt pártoló tag egész évi tagsági diját 50 koronával megváltóba. A felesleges 14 koronát a választmány a segélyalaphoz kívánja csatolni, és Hámor József urnák jegyzőkönyvileg köszönetét szavaz, miről is értesítendő. Kmf.

Soesnyi Imre, Varga István,titkár. elnök.
A pincér-leány.A főváros bölcsesége megint életet adott egy idétlen alaknak, még pedig olyannak, mely mindent csak jót nem hozhat magával. Nem értjük a fővárost, mit akar. Nincs még eleget clzüllve az erkölcs? Nem eléggé tűrhetetlen már azoknak a bizonyos hölgyikéknek a sokasága ?Ámde nékiink pincéreknek egyébként is számolni kell a helyzettel. Mikor mi ki akarjuk vívni a mi jogainkat és oly behatóan tárgyalunk a tanonc-viszony rendezésről, megragadva minden pillanatot, hogy e kérdések előtérbe szoríthassuk, akkor előáll a főváros s olyan iiszköt dob felénk, mely képes felgyújtani hajlékunkat.De hát nincs józan gondolkozása a fővárosnak ? Nem látja be, hogy a pincér-leányokkal csak a prostituáltak sorait növeli ? És kell-e ez? Amint hogy kell-e az, hogy egy becsületes munkásosztálynak konkurenciát hozzon a nyakára ? Amellett hogy ennek a rendszernek átkos voltát még utódaink jobban meg fogják keserűim mint mi, mert ennek a rendszernek rossz oldala unokáról unokára száll és a posványba siilyeszti el őket! Ez ellen harcolnunk kell ! Minek akkor a mi szakiskolánk fentartása ? Minek akkor a mi munkánk, hogy

iparunk képesítéshez legyen kötve, ha a pincér-leány- rendszert behozzák. Avagy talán a pin^ér-leány-rendszer előbb el lesz ismerve iparágnak? No hisz akkor csakugyan nagyon jól fogunk kinézni.Még csak a közelmúltban az utcán végig nem mehetett egy tisztes család. Ezután még attól is meg lesz fosztva, hogy kávéházba vagy vendéglőbe menjen bárki is, anélkül hogy neje vagy leánya ne piruljon.Ilyenformán nemcsak nekünk, hanem a kávésoknak és vendéglősöknek is számolni kell a helyzettel a pincérleányokat illetőleg, mert ne higyjék ők, hogy ez nekik haszonnal fog járni. Azzal nem ! Sőt veszteséggel igen, mert több mint valószínű, hogy ezen szépen felöltözött figura soha nem képes azt az előzékenységet és udvariasságot a vendéggel szemben kimutatni, mint egy pincér. Továbbá parancsszóhoz sohasem fog hozzászokni, pedig hát a mi magyarjainknál sajnos a parancsolgatás sem szokatlan : Józsi hozzon ezt vagy hozzon azt. Ezekhez a csokorral féldiszitett alakokhoz bizony a vendégnek is csúszva-mászva kell közeledni, hogy öt kiszolgálja. A vége pedig az lesz, hogy ezek a hölgyek idővel teljesen belesülyednek a posványba és ha kikecmeregnek belőle csak a társadalom élősdőivé válnak. Vigyázzon a főváros, — a pincérleányokkal bajt okoz, nagy bajt! Tud-e majd felelni érte, ha ezek a bajok be fognak következni! Mi pedig pincérek óvjuk magunkat előre a bajtól: Szervezkedjünk, tartsunk össze!
Szakszervezeti ügyek.

E l ő r e  . . .
Irta : Heirigs Nándor.

Sötét homályban járva 
Nézünk a jövőbe,
De felvirrad még napunk! 
Bajtársak előre !
Nem szabad csüggedni, 
Kishitünek lenni;
Rég ütött az óra,
Talpra kell most állni!

Ha testileg, lelkileg 
Egyesülni fogunk,
Csak akkor vívhatjuk ki 
Megérdemelt jogunk!

Amik eddig voltunk, 
Tovább már nem leszünk; 
Rabszolga kenyeret 
Többé már nem eszünk.

Kibontott zászlónkat 
Nem hagyjuk el soha ! 
Legyen a sors hozzánk, 
Bárminő mostoha.
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Nem is hagyjuk e l!
Szent annak a fája,
Szívvel és lélekkel 
Esküt tettünk rája.

Szent legyen e zászló,
Hisz ő a lelkünk őre;
Igazság áll rajta,
Győznünk kell alatta;. . . .  Bajtársak . . . .  Előre!Németből: Erdelics Ferenc.Minden néven nevezendő iparágnak, vállalatnak, egyletnek stb. van egy úgynevezett pénzbeszedője, aki ezen bizalmi állást betölti és ehhez mérten megvan neki adva a tisztességes fizetése, hogy úgy ő, mint családja szükséget ne szenvedjen, amellett tekintélye is számottevő. Nem úgy van ez nálunk, a vendéglős iparnál. Például mondjuk a főpincért. Dacára annak a bizalmi állásnak, melyet betölt úgy a munkaadó, mint a pincérmunkás javára, fizetést nem kap, vagy ha kap is fizetést, az oly nevetségesen kevés, hogy említésre sem méltó. Ennek ellenében pedig a munkaadója kötelezővé teszi neki a gyufa, fogvájó, és újság vételét, sőt mi több még arra is, hogy a vendégnek ha pénze nincs kölcsön adjon, dacára hogy az elfogyasztott ételek és italok árát sem fizette ki. így bizony nagyon szépen reá vagyunk utalva az úgynevezett borravalóra, sőt több helyen nemhogy a fentemlitett kiadások a főpincér terhére mennek, de még osztozkodni is kénytelen, sok helyen még a borravalóját is le kell adnia. Mindezeknek összekötő kapcsa a főnök és munkás közt fennálló felirási rendszer. Ez a felirási rendszer még az őskorból származik, amely már réges-iégen idejét múlta. Ma már az ilyen egyoldalú elszámolás pénzbeli és bizalmi állások betöltésénél nemcsak hogy nem célszerű, de egyenesen kárhoztatni való és már régen, nagyon régen egy gastronomiai nuueumba kellett volna elhelyezni a régi idők visszaemlékezésére. Ezen ósdi számolási szokás ellen újabban ismét mozgalom indult meg, mert nem egy esetben megtörténik, hogy a főpincérnek 6—8 korona keresete van ugyan egy nap fáradságos munkája után, de leszámoláskor nem marad több neki 2—3 koronájánál. Lehet hogy véletlenségből, de lehet hogy készakarva is ennek a felirási rendszernek lesz a főpincér áldozatává. Pedig ilyen hibák azt a szeretetet és tiszteletet nem ápolják a munkásban, amelylyel munkaadója iránt köteles volna viselkedni és mégis munkaadóink szorosan kötik magukat ezen ósdi szokáshoz, mintha megeskiidtek volna rája. A bécsi éttermi segédek választmánya közösen az osztrák pincérek egyesületének választmányával, már 1903 bán a bécsi vendéglősök ipartársulatának egy erre vonatkozó memorandumot nyújtott be s kérte őket, hogy ezen ósdi szokást küszöböljék ki és vezessék be az úgynevezett „Tanfusz“-t vagy „Coupon“-rendszert. |ó sok időre azután, az éttermi segédek e memorandumára, a múlt évben 1906-ban megkapták az ipartársulattól, hogy egyik főnök ajánlatára el is fogatták a jó bécsiek a „Tantusz11 rendszert és a felirási rendszereltörlését. De itt jön a bökkenő ; el csak el fogadták, hanem hogy keresztül is vitték volna, azt már nem, (akár nálunk). Ép ennek a következménye játszódott le a minap egy

jóképű bécsi vendéglős és két főpincér közt az iparhatóság előtt Bécsben. Minálunk is mozgalom indult meg ezen ügyben, de talán a mi munkaadóink is a bécsiek után mennek. Pedig a német sógorok ezúttal ugyancsak rossz példával jártak elöl.Munkásiök gyűlése. A budapesti szállodai és vendéglői konyha személyzete népies nyilvános gyűlést tartottak a Bachus pincében január hó 27-én. A napirendben a következő 3 pont állott:1. A vendéglői munkások és munkásnők helyzete.2. A helyszerzők visszaélései.3. A szervezkedés célja és haszna.Elnöknek egyhangúlag megválasztották Malonyai Istvánnét, jegyzőnek Enhoffer Marist. Az első ponthoz Kalmár Zsófia szólt, ki alapos megvitatás tárgyává tette a vendéglői személyzet helyzetét, ismertetve munkaidejüket és fizetésüket. A második ponthoz Vincze Mihály szólott, fejtegetve az ügynöki rendszer káros hatását a vendéglői személyzetre nézve. A többi szónokok a szervezkedés szükségességét hangoztatták és felkérték a vendéglői konyhaszemélyzetet, hogy a szervezkedés elöl ne térjenek ki. Kalmár Zsófi és Malonyainé záró beszéde után a gyűlés rendben szétoszlott.Nagy Lajos vendéglős Aradon, a mi memorandumunkra vonatkozólag nagyon helytelenül járt el, mert válaszából amit a vendéglősök országos szövetségének küldött, nem böngészhettünk ki mást mint azt, hogy a pincérmunkásnak semmit sem óhajt adni, de anná1 többet ő magának. Most erre mi pinczérmunkások más választ nem adhatunk mint azt, hogy „eljön még majd ez az idő" ! . . . Lám, lám még mindig vannak ilyen sötéten gondolkodó pincérmunkás ellenségek kik csak a saját helyzetüket akarják magasra emelni; a pincért pedig teljesen elnyomni! De nem oda Buda; résen leszünk mi is és jogainkat senkitől megnyirbálni nem hagyjuk. Ezt jegyezze meg aradi Nagy u r !Grünwald Mór elnök, Mayer Bérezi titkár és a somogyvármegyei vendéglősök és korcsmárosok egyesületének vezetői, igazán szép példával járnak elő a többi vendéglősök előtt. Ök ugyanis elismerték a memorandumunkban foglaltak jogosultságát. Üdv nekik; nem hiába somogyiak! Kisérje őket a pincérmunkások hálája.Tomka föpincór kartársunk megint hallat magáról, pedig jobb szeretnénk őt a feledés fátyoléval lebontani! Már csak azért is mert éles fogai vannak, hogy éthordóit mardossa! De nekünk is van jó reszelönk. Vigyázzon Tomka ur, lereszeljük a fogait!
KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.Magyar ember Japánban. Japán fővárosából Tokióból írják, hogy az Imperial szálloda, a Villa Imperia! és a Metropol szálloda részvénytársasággá alakult „The Imperial Hotel Limited“ -név alatt és vezetését az eddigi Imperial szálloda igazgatója Fiáig Károly ur fogja átvenni.Eljegyzés. Gerö Adolf szaktársunk eljegyezte özv- 

Seheiheiné Lajos leányát Gizellát. Hosszú boldogságot



SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYE 91907. február 1.kívánnunk e tiszta szerelemből kötött frigyhez. — Fenyő Ernő ur a Magyar óvadék és leszámítoló bank titkára eljegyezte Singer Ignác bájos leányát Etelkát. Egybekelésük február hó 3-án lesz a Dohány-utcai templomban. Tartós boldogságot kívánunk ezen igaz szívből kötött frigyhez.Amerikai baarja van jelenleg a Hotel Palacénak Tátra Lomnitzon, melynek élén egy kedvelt szaktársunk áll, aki a pincér minőségének a java részbeni tudását Amerikában szerezte. Szaktársunk kétszáznegyven féle szeszes italt tud előállítani. Ezek közül néhányat Rákossy Viktor országgyűlési képviselő is megkóstolván, különösen a Sherry flippet találta kitűnőnek. Kovács szaktársunkat ez okból a Budapesti Hírlapban mégis dicsérte Rákossy. Bár sok olyan szaktársunk akadna mint Kovács, kik külföldön megszerezvén tudásukat, itthon gyakorlatilag értékesítenék azt.Halálozás. Egy derék tagtársunk haláláról kell szomorodott szívvel hirt adnunk. Kereszlesy Mátyás vendéglős, egyletünk tagja január 26-án 38 éves korában jobb létre szendcriilt, a sopronmegyi Felsőpulyán. Az egylet képviseletében Szép Lajos utazott el Felső- pulyára s ott a végső tisztességet megadta elhunyt tagtársunknak. Nyugodjék csendesen!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, a mi kedves Givizer szaktársunk vezetése alatt, szaktársaink és főpincérek kedvelt tartózkozási helye Minden szaktárs ki szivén viseli a pincérmunkás érdekeit, tartsa kötelességének a Buzogány asztaltársaság összejövetelein megjelenni. Az összejövetel minden pénteken van, záróra után, a Trenk A. Emil opera- vendéglőjében, Andrássy-ut.Vendéglő átvétel. Páznuin Fülöp Jakab, a budapesti „Központi Vásárcsarnok" volt kedvelt főpincére, átvette Lónyay-utca és Csillag-utca sarkán levő Lukács Ignác-féle vendéglőt. Sok szerencsét kívánunk t. barátunknak!

Névmagyarosítás. Czafuta Alajos a vasúti étkező kocsik derék főpincére nevét belügyminiszteri engedéllyel Szeineshegyi-re változtatta. Üdvözöljük. — Gewiirz 
Adolf szaktársunk a m. kir. belügyminiszter engedőmével Gerö-re változtatta nevét.Kávóház átvótei. Mark Károly szaktársunk átvette a „Szerb“-kávéházat, mely szaktársaink kedvelt találkozási helye. Ami nem csoda, mert ott otthoniasan érzi magát mindenki, aki megjelenik.

Szerkesztői üzenetek.F. Ö. Ksránsebes. Sorait vettük, csakhogy egy kis baj van Ön annyira téved, tiogy végül teljesen eltéved, s nem talál ut- vezető nyomot.
N. N. Besztercebánya. Nagyon jó gazda mondhatjuk 1 Annak idején spirituszba fogjuk eltenni. Hadd lássa az utókor is és látva öt, undorral forduljon el tőle, minden pinezérmunkás.K. G. Ilyet már kaptunk, de többet nem kérünk belőle. Ha küldene még ebből a fajtából, bizony nem tudnánk mit tenni vele, mert még a papírkosár sem akarta befogadni.

N y i l t - t é r * )

jjjfe..

Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja1904. St. Louis Grand Prix.Kiilfüldi utazáson kérjen mindenütt Szt.-LukácsfiirdőiKRIST/íliY-flSVrtnYVIZET!
fl K r i s t á l y  - f o r r á sszénsavval telitelt ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali és bor- viz. Hathatós szomjcsillapitó. — Vidékre és külföldre fuvardijmen- tes szállítás. — Kérjen árjegyzést. — Szénsa vtelités-n élküli töltés is rendelhető, mely hasonló enyhesége folytán pótolja a francia és St.-Gal- mier vizeket.

Szt. Lukácsfiirdö Kutvállalat Budán.*) E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerk.
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A világhírű francia ^

DELBEGK & Comp J
reimsi pezsgöborgyár és a ~  

müncheni Hofhrau
m agyarországi f ö l r r a f c a t a .

s

\
}  Brázay Kálmánnál s

Muzeum-körut 23. ^

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

/  V ” .™ " 11   ....................M IM I    IIM.......................

T r a n s y l  van i a  Sec'
lo u is  Francois Corpp.
császári és kir. udvari szállítok. ~  Fiilöp Szász Coburg Gothai Herceg Ö Fensége szállítói.

BUD AFO K.
12 el&ő^odü kitüntetés.Főraktár:

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

I  Sürgönyeim:
FRANCOIS BUDAFOK.

"  A

1

lyJu/l3cJ

N o r S  C o q c o ú  rS.Vezérképviselöség :
BUPAésBLOCHMANN
Budapest. V.. Akadémia-utca 16. szám.Telefon :

’ BUDAFOK IS. SZÁ M . -
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BUDAPEST TELEFON. BECS TELEFON.

ZORN MÓR
butorszaliita$i- és beraktározási vállalata 

BUDAPEST,
VIII., Józse f -kö ru t  18- szám.Elvállal mindennemű költözködéseket, bútorszállításokat úgy helyben, mint vidékre, vasúttal vagy hajón, csász. és kir. szabadalmazott bútor- kocsikkal.Beraktározás száraz és tiszta raktárakban. Csomag- és podgyász - szállítások elváilaltatnak.

I
Minden kárért teljes felelősséget vállalok.

Piadal
s e c •y. -V- -y- 

w  *ís * *><*

(francia módszer szerint)
£ b e r l > a r d t  =  = = =  A n t a l

pezsgőgyárából,
B u d a f o k -
T W o i> :  B U P A F 0 K 3 0 .

" i»— — ii .............■■■■■■... ....■ ■■■....%

Egyesek és teljes fogsorok, teljesen szájpadlás és inylemez nélkül is. Arany koronák, arany- és kau- csuk hidak, melyeket nem kell és nem is lehet a szájból kivenni; eltörhetetlen, a gyökerek eltávolítása fölösleges, rágásra azonnal használhatók, H) 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. f o g m ű t e r m e
B u d a p e s t, V II , K e re p c S i-ú t 18. 5Z.Egyesületi tagok 20 százalék engedményben részesülnek.

A legnagyobb kincs a jó egészség,
melynek fökelíéke a tiszta levegő!Hogy szobánkban állandóan

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

m t  szellőztetö-készülékét. =E találmány kitünően bevált. Egyszerű szerkezetű és minden ablakra alkalmazható. A legcélszerűbb és leghigiénikusabb szellöztetőkészülék.Levélbeni megkeresésre tovább felvilágosítással szolgál
P á n i#  l íó i * n l t f  szab. ablakszellöztetö-DUOK l \d lU i y  készülék készítő =

Budapest, Vili., József-utcza 14.A szellöztetőkészülék kiválóságáról tanúságot tehet számtalan s előkelő intézet, hivatal stb. így a m. kir. 
keresk. minisztérium, a pozsonyi áll. női tanitóképezde, a Pesti Napló szerkesztősége és kiadóhivatala, továbbá számos állami intézet, iskolák, kórházak, a hová az ablakszcllöztetö bevezettetett és kitűnőnek találtatott.
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Olcsó törlesztéses

PénzkölcsöntföldbirtokraHázakraT e l k e k É̂ p í t k e z é s r e1. II. III. bekebelezésre.
Személyhitelt mindenkinek kezessel és arnélkiil.

EE 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
há za k ,  t e l k e k  a d á s - v é t e l é tközvetítünk.
Budapesti Hitelforgalmi Intézet

Budapesten. VII., Rottenbilfer-utca 1. szám.Fiók-iroda :
K I S P E S T E N ,  Hunyady-utca 19. szám.Értesítés válaszbélyeg ellenében. ----------------------------------------- ----------------------Legynagyobb Budapest fő- és székvárosig y e r m e k -  é s  f i u - r u h a  r a k t á r a

Zkgl«r A. és Rokopst^io S.
Budapest, IV. kér., Kársly-utca 3. szint.FÉRFIRUHÁK mérték szerint a legolcsóbb ár mellett 12 óra alatt készíttetnek.

T. étlapiró és vendaglös 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 rendelhetők 

I# ' sokszorositó-készülékek, Hektograph-Hfi k n V  K Karn V raktárában B u d a p e s t ,  V I I  s í p -  U C in U T Ild  IIU IU IJ utca ll. sz Árjegyzék bérmentve.

TÖRLEY J Ó Z S é s T 8-*

TÖRLEYJÖZS, e s T s aPEZSGŐGYÁROSOKPincék:Budafok (Bpest mellett)Irodák :BUDAPEST, Vili.,Esterházy-utca 22
TELEFONMegrendelések számára
53—14.Üzletvezetőség : 54—93.

1907. február 1.

Figyeljünk a TÖRLEY- 
pezsgö valódiságára!

Óvakodjunk az után
zatoktól !

K R IS T Á L Y forrásszénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali és borviz. — Hathatós szo.njosillapitó. — Óvszer fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a
Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán.

Jaso)“ Kés nélkül borotvál!!!Egészséges! Kellemes! Olcsó!
I kgr. elejeijei 33-szjri borotválkozásra. Ára bolyban K. 2.40. Vidékre 

3 kor. elő eges beküldésével bérmant/e, utánvéttel .'0 fillérrel drágább-^.Egyedüli készítő és szétkiildö
v e g y i p a r i  v á l l a l a t
Budapest, V I., V á c i-k ö r ú t  5 5 . sz.Kapható Budapesten:

Török József gyógyszerész Király-utoa 12.
Neruda Nándor drogéria Kissuth Lajos-utca 7.
Ka-*t8maroff A. „ Kerópesi-ut 39.
Fodor Márton ,, Klrály-utoa 31— 33.
Áos Mihály „ Lipót-körut 27.
Molnár ós Móser ,, Ko onaherceg-u. II.
Datsényl Frigyes ,, Marokkói-utca I.
Detsényi Karoly ,, Fürdó'-u. 10.
Stern Zsigmond „ Váoi-körut 42.

és minden drogériában.

JJRASOL
ENöEL A. cimtábla-festő

„Hungária zá szló g y á r” 
és diszitési vállalat

BUDAPEST,  IV., Gróf Károlyi-utca 28. szám.
Telefon 8 3 —01.

Á r je g y z é k  In g y e n  és b é rm e n tv e ,Elek Lipót könyvnyomdája Budapesten.
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