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M eghívó .
A  „ Budapesti Pincér-Egylet 1907. évi február hó 

15-én, éjjel 12 órakor saját egyleti helyiségében, V ili , 
Rákóci-ut 9 B. szám.

re n d k ív ü li közgyűlést
tart, melyre a t. tagtársakat tisztelettel meghívjuk.

N a p ir e n d  :
1. felentés a memorandumról.

2. A  betegsegélyzö ügy.

3. Alapszabály módosítási javaslat tárgyalása.

4. Indítványok.
A z  e ln ö k s é g .

F ig y e lm e z t e t é s  í  T. tagjaink figyelmeztetnek az 
alapszabály 24. § . b.. valamint a 40. § . 6 - 7 - ik  
pontjaim.

Oly kartársak, kik 3 hónál több hátralékban vannak, a 
közgyűlésen részt nem vehetnek, igy szavazati 
joggal nem bírnak.

A r e n d k ív ü li  k ö z g y ű l é s e n  a t a g k ö n y v  
I g a z o lá s u l  b e m u ta ta n d ó .

Figyelm eztetés IA folyó hó 15-én tartandó rendkívüli közgyűléshez esetleges írásbeli indítványok beadása céljából t. tagjaink becses figyelmét felhívjuk az alapszabály 4U. §. 6 és 7. bekezdéseire, melyek az indítványok beadását szabályozzák. AZ ELNÜKSEG.Budapest, 1907. február hó 8-án.Lapunk mai száma, a közgyűlésre való tekintettel.5 nappal előbb jelenik meg.

Fordulóponton,A budapesti pincér egylet 72 éves fennállása alkonyán fordulópontra jutott. E fordulóponton megállva nem sok tétovázni valója lehet a tenruvamk iráni.Kétségtelen az, hogy a budapesti pincéi egylet ezen hosszú fennállási ideje, elégge nem dicsérnető, gazdag jótétemények gyakorlásával telt el úgy, huny a budapesti pincér egylet jóformán nem is egylet volt, hanem ezen cim alatt egyesült jótékonysági társaság Szép és nemes munkaköre bele is illet abba a munkástársadalmi keretbe, amelyet a magyar pincérség alkotott az ő öntudatlan, de pa:riarkális rabszolgaságában. De ime a változott idők, változott viszonyokat teremtettek s a budapesti pincér egylet összes jótékonysága sem képes a magyar pincérség korszülte bájá n segíteni. A magyar pincér bajai t. i. sokkal is mélyebben gyökereznek, semhogy azokkal szemben tagjait az egylet, mint ilyen, megvédelmezni képes volna.Előállóit tehát az a helyzet, hogy az esetben, ha a budapesti pincér egylet a magyar pincérség érdekei megvédésével erőteljesen kíván foglalkozni, el kell hagynia eddig követett útját, s munkálkodását nem könyör- jólékonyság gyakorlására kell összeszoritani, de tagjainak, s ezekkel együtt a magyar pincéri karnak jogos érdekeit kell, hogy úgy társadalmi, mint gazdasági téren megvédje. Ez a súlyos kötelesség hárul a jövőben a budapesti pincér egyletre s hogy eme nehéz feladatéinak sikeresen megfelelhessen, akkor a budapesti pincér egylet minden egyes tagjára az a kötelesség hárul, hogy félretéve minden személyes ellentétet és az egylet ósdi szerveihez való ragaszkodást, az egylet modern alapra való fektetéséhez segítő munkájával hozzájáruljon. És ha a magyar pincér a saját érdekeit szivén hordja, akkor ilyen együttes munkával olyan várrá lehetne emelni a budapesti pincér egyletet, amelynek falain belül Magyar- ország összpincérségének erkölcsi és gazdasági érdekei volnának megvédhetők.Sajnos azonban, hogy a budapesti pincér egylet tagjai egyrésze még ma is ingadozik elhatározásában s akadnak olyanok mig mindig, kik felülnek a frázisokat hirdető konzervatív bujtogatóknak, holott jól tudják azt, hogy gazda^gi helyzetük jobbra fordulását csakis egy tömör egyesület nyílt fellépésétől várhatják. Es bár ha azt tudják, mégis gyávák emellett nyíltan állast foglalni, lellemző erre az, példának okáért, hogy a budapesti pincér egylet több tagja, kik a változott idők áltál előállott helyzetbe magukat beleélni nem bírják vagy el



2 SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYE 1907. február 10.fogultságuk folytán nem is akarják, tagsági dijaik fizetését a „bizonytalan jövőre" való hivatkozással megtagadják.A „bizonytalan jövő" alatt — úgy értesülünk — a budapesti pincér egylet feloszlását képzelik. Elhiszem, hogy a naivak uszitói ezt szeretnék, azonban nagyon csalatkoznak.Mert én azt hiszem és ezt állítom is, hogy ha ez a budapesti pincér egylet 72 évig szamaritániusként gyámolította a rászoruló szegényeket, akkor ugyanez az egylet elég erős lesz arra, hogy tagjainak az eddigi könyöradomány számbamenő táppénz helyett, jogot, 
szabadságot, gazdasági és munkaviszonyi előnyöket biztosítson ! És ha a magyar pincérnek becsületes munkájáért tisztességes fizetés és megbecsülés lesz a bére, akkor majd helyre fog állani az az óhajtva várt jó viszony, munkaadó és pincérmunkás közt, melyre egyesek oly szívesen hivatkoznak.Megnyugtatására azon tévhitben élőknek, kik a budapesti pincér egylet feloszlatásától félnek, kijelenthetem, hogy sem a jelenlegi vezetőség, sem pedig a szabad szervezetbe egyesülő budapesti pincér egyleti tagok ezt nem óhajtják, mert ők is abban a hitben élnek, hogy a budapesti pincér egylet a mainál nagyobb kérdéseket is meg tud oldani. Annyira nem akarják a feloszlatást, hogy annak tradicionális címéhez is ragaszkodnak.De hát miért akkor ez a sok hü-hó ? — kérdi most a még fel nem világosított nyájas tag ,,ur‘\ Azért, mert a B. P. E.-nek feloszlatása vagy nevének megváltoztatása a magyar pincér sanyarú helyzetén mit sem segít. így hát a jelenlegi B. P. E.-nek nem a 
nevét, de a működését kell más irányba terelni.A jelenlegi vezetőség javaslatot fog tenni az e hó 15-én tartandó rendkivüli közgyűlésnek az alapszabályoknak a betegsegélyezésre vonatkozó paragrafusainak olyatén módosítása iránt, amely a Kerületi Általános Munkás-betegsegélyző Pénztár modern berendezése folytán feleslegessé teszi, hogy a B. P. E , mint beteg- segélyző egylet, működését a mai formában tovább folytassa.Úgy a jelenlegi vezetőség, valamint a tagok túlnyomó része tudatában van annak, hogy a B. P. E. a szükségesebb gazdasági intézmények mellett a betegsegélyezést a mai ,kor követelményeinek megfelelően folytatni nem birja. Ám az felesleges is, mert a Kerületi Általános Munkás-betegsegélyző Pénztár működése mellett méltán mellőzhető az. Ez okból elhatároztuk, hogy egyletünk működését, a tagok hozzájárulásával olykép változtassuk meg, hogy a rég divatját múlt betegsegély- zés helyett, tagjaink gazdasági és társadalmi jogai megvédése és érvényesítése mellett, még munkanélküli segélyt adunk, az ügynöki rendszer teljes eltörlése mellett pedig ingyen munkaközvetítést, végül pedig munka- programmunk sarkalatos pontját képezi, hogy ingyenes orvosi és jogi tanácsban részesítjük a pincérséget. Ezzel a programmal elérjük, hogy a pincérséget rég megillető társadalmi megbecsülést megszerezzük, de viszont nem engedjük, hogy tagjai fehér rabszolgaságban szenvedve, a mai berendezkedés folytán, adás-vevés tárgyát képezzék.A B. P. E. tagjainak tehát választaniok kell egy ósdi, teljesen idejét múlt egyleti berendezkedés és egy modern gazdasági és kultur-alapra fektetendő egylet között. Bízunk a B. P. E. többségének felvilágosodott, józan gondolkodó képességében, hogy az utóbbit választják.

Eddigi munkálkodásunk csak alapozási munka volt. Az igazi munka, a kenyérharc még ezután fog következni. Ezt bátran hirdethetem, mert kenyérért harcolni, úgy hiszem, még a pincérnek is joga van.
Ma már t. i. joga van, holott ezelőtt még egy évvel erre a magyar pincér gondolni sem mert. Ma már mindaz valóság, ami eddig csak álom volt. A szabadnap, a helyközvetitö, a törékeny leltár kivonása a főpincéri felelősség alól, a tanoneviszony rendezése körüli haladás s — ami a legfőbb — a szervezkedés jogának elismerése a legilletékesebb helyről, a munkaadó ipartársulat által; oly vívmányok ezek, melyeket örömmel regisztrálhatunk.Mindezeknek szigorú betartása feletti őrködés és a még kivívandó beosztott munkaidő és berendezés fogja a jövő B. P. E. működési körét képezni s ha egy egységes szervezetté tömörül a budapesti pincéri kaiba harcok árán is — úgy jogait ki fogja vivni.Én bízom a Budapesti Pincér Egylet józanságában, hogy ezek elől a teendők elől nem fog kitérni!

Memorandumunk és a vidék.Lapunk előző számában megírtuk s kellően méltattuk, hogy a fővárosi vendéglős ipartársulat, belátva a memorandumunkban foglaltak jogos voltát, azt majdnem teljes egészében elfogadta. Tette azt nyilván azért, mert tudta, hogy amit mi kérünk, az csak úgyszólván a létminimum megszorított igényeinek felel meg. A vidék azonban még mindig nem tud megszabadulni a konzervatív copf alól. Még mindig akadnak vendéglős egyesületek, melyek a mi kívánságainkat igen alacsony mértékre kicsinyelik le, s valóságos semmibevevéssel fogadják előterjesztésünket. Ezúttal a kassai és temesvári egyletekről van szó. Mindkét testület oly választ intézett a budapesti ipartársulat megkeresésére, mely valóban érdemes arra, hogy komolyan foglalkozzunk vele.íme a kassai átirat:1. A budapesti elhelyező-intézetnek igénybevételére a kassai szakegylet tagjait határozatilag nem kötelezheti, egyesek azonban, tetszés szerint esetről-esetre igénybe- vehetik.2. A revier-rendszer meghonosítását a helyi választmány elfogadhatónak nem tartja. A fővárosban ez talán előnyös lehet, de a vidéken ez időszerűit keresztül nem vihető.
3. A heti egy napi pihenőre nézve általános a vélemény, hogy a vidéken megvan a személyzetnek a kellő szabad ideje, ezt a pontot tehát kötelezővé tételre nem javasolja.4. Ama pontra nézve, hogy minden szállodás és vendéglős köteles üzletének megfelelőleg tanoncot tartani, a választmány kimondja, hogy az a munkaadó tetszésétől tétessék függővé.5. A tanonc-szerződtetésre vonatkozó pontot' valamint6. a pincérek és tanoncoknak a nyári idényben való alkalmazására vonatkozó propoziciókat a választmány helyeseknek tartja.7. A tanonc lakhatására vonatkozó indítvány is egyhangúlag elfogadtatik.8. Hogy a tanonc vidéken tiz óránál többet ne dolgozzék, keresztül nem vihető.
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9 . A tanonciskola kötelező látogatását és a továbbiakat — a büntetést — illetőleg a választmány helyesnek tartja, de csakis ott, ahol tanonciskola van.10. A frakk viselésére vonatkozó kérdést a választmány jelentéktelennek tartja, ezért azzal nem is foglalkozik. Ez pedig a temesvári:Az elhelyező kérdés nálunk nem képezi vita tárgyát, mert a magy. kir. kereskedelemügyi minisztérium 81908/1905. sz. határozata értelmében a „Délmagyarországi vendéglős és kávésipartársulat" az elhelyezést saját hatáskörében látja el.A revier-rendszer olyan értelemben, ahogy azt a .Budapesti Pincéregylet" kívánja, nálunk be nem vezethető; 10'Vo'ot adni teljesen ki van zárva, különösen addig, mig a nyersanyagok oly drágák és az adók oly magasak, a vendégnek százalékot felszámítani nem lehet.A 24 órai munkaszünetre vonatkozólag az a nézetünk, hogy azt, aki dolgozni akar, vagy pedig azt, aki nem akar dolgozni, kényszeríteni nem lehet, a pincérnek azonban most is annyi szabad ideje van, hogy eleget pihenhet a 24 órai munkaszünet nélkül is, mert minden nagyobb üzletnél gondoskodva van kétszeres személyzetről, a kisebb üzleteknél pedig munkaszünetre szükség nincs.Mivelhogy tanonciskolával rendelkezünk, ahol a tanoncoknak alkalmuk van mindent tanulni, ezen tárgy vita tárgyát nem képezheti.A frakkérdést, illetőleg csatlakozunk a M. V. 0 . Sz. nézetéhez.Nem kell bővebben fejtegetnünk, hogy mennyi kétszínűség kell ahhoz, hogy a dolog érdemét a két ipartársulat a szavak tömege közé elrejti. Vácit a sok beszédnek alja ugyan van elegendő, de lényege csak annyi, hogy kívánságaink elől többé-kevésbé kitérnek. A kassai ipartársulatot nem teszi kötelezővé az általunk való közvetítést, nem fogadja el a heti szabad napot, nem helyesli a tanoncok számhoz való megszorítását, nem látja be, hogy 10 óra alatt a tanonc untig eleget dolgozik naponta, sőt még a tanonciskola látogatásának kötelezettségét is csak immel-ámmal fogadja. A temesvári egylet nagy úri lenézéssel memorandumunknak csak egy-két pontjára felel s abban a feleletben sincs nagy köszönet. A szabad nap ellen ágál leginkább, kimondván azt a bölcs szentenciát, hogy aki nem akai dolgozni az úgy sem dolgozik, kisebb üzletben pedig a munkaszünetre szükség nincs. %Nem kívánunk ekét átirattal úgy foglalkozni, amint azt azok megérdemelnék! Mert ha úgy foglalkoznánk velük, nagyon is meg kellene nyomni pennánkat, amit pedig tekintettel a budapesti határozatra, de csakis arra való tekintette], nem akarunk. Csak éppen, hogy ráakarunk mutatni arra a szomorú tényre, hogy Íme: így 

pártolják egyes vidéki főnökök alkalmazottaikat, igy 
igyekeznek a munkaadó és munkás közötti jó viszonyt 
az elmaradottak egyesei támogatni és életben tartani!Hát nem jól van ez igy ! Ez a lenézés, ez a fennhéja- zás meg fogva magát boszulni, még pedig oly módon, hogy abban a főnöki kar nagy kárát fogva látni. Az az idő már elmúlt, mikor a zsarnokság uralma elnyomta a munkást. Ma már a munkásság százezrei nemcsak 
kenyeret, ele jogot is kívánnak. Ma már nem vagyunk többé az az erőtlen kis féreg, melyet durva lábbal el lehel taposni. Ma már öntudatos és jórészt szervezett

munkások vagyunk, kik munkaadóinkat tisztelettel be csüljllk meg, de elvárjuk, hogy minket is becsülje
nek meg!Távol álljon tőlünk minden fenyegetés. De vigyázzanak az urak, ne feszítsék túl a húrt. El talál pattanj és azokra mér ütést, kik túlfeszítették a zt!

Szép Lajos.A Magyar Óvadék és Leszámitolóbank mint SzövetkezetI. közgyűlési jelentése és zárszámadása az 1906. évről.A címben említett bank, melynek ügyfeleit a pincérmunkások is képezik, a következő jelentést terjeszti a vasárnapi közgyűlés elé:
Tisztelt Közgyűlés!Midőn első évi üzleti eredményünket a t. közgyűlés elé terjesztjük, minden kommentár nélkül felelősségünk és a híven teljesített kötelesség tudatában, nyugodtan mutatunk az általunk elért eredményre, amely az egész évet betöltő általános gazdasági" és ipari pangás, de különösen a pénzviszonyok állandó nyomasztó volta dacára igazolja, hogy a t. közg) ,.iés által reánk ruházott tisztséget szakavatottsággal és buzgalommal igyekeztünk teljesíteni.Igazolja az első üzletév eredménye azt is, hogy intézetünk a beléhelyezett reményeknek megfelelt, az intézet hézagot pótol, tagjai hiteligényei kielégítése által azoknak anyagi érdekeit előmozdítja, s arra törekedett, hogy tagjai jogos igényeinek a méltányosság elvei szerint megfeleljen.Az alább közölt számadatok meggyőző tanúságot tesznek arról, hogy az intézet, ezen első üzletév leforgása után máris biztos és szilárd alapot nyert a jövőben való folytonos fejlődésre.Amidőn még kiemeljük azon körülményt, hogy ezen első üzletévünket minden veszteség nélkül zártuk és hogy zárszámadásunkban a netáni veszteségek fedezetére már ma 7997 95 kor. összeg szerepel biztosíték és veszteség fedezeti alap dinén, áttérünk a lefolyt üzletév eredményének számadataira:

Törzstöke és tagok létszáma:Az év folyamán belépett szövetkezetünkbe 807 tag lag 2949 üzletrész és részbctéttel, felmondott 112 tag 431 üzletrész és részbetéttel, marad 695 tag 2518 üzletrész és részbetéttel. Az év folyamán belépett 79 tag 620 törzsrészjcgygyel. Tagjaink száma 774.
Tagok száma foglalkozások szerint:Kereskedők . . .  — . . . 114Iparosok . — - ................................  • 529Hivatalnokok ... ... . ...........  — . . .  — 62Egyéb foglalkozásúak ..............-  - -  69Összesen . . .  774 tag

Kölcsönök:Kölcsön állomány . . .  — — 426.973 56 kor. Óvadékok . . .  . . .  — — . . . 111.030 — „ Összesen 538.003 56 kor.
Betéti állomány:Takarékkönyvecskékre............ 95.877'59 kor.Folyószámlára __  — . . .  — 170168~22 „Összesen 266.045 81 kor,
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Visszleszámitolás:Leszámitoltatott az év folyamán ............  330.761 '88 kor.Visszaváltatott az év folyamán ............  154.498'31 „Állomány az év végén 176.263'57 kor.
Pénztárforgalom:Bevétel az év folyamán ............................ 2.164.729,97 kor.Kiadás az év folyamán —...............- — 2.143.212 39 „Pénzkészlet 1906. december 31-én 21.517 58 „Összforgalom 1906. évben 4.329.459’94 kor.A 16.038Í5 korona nyereség felosztására a következő indítványt terjesztjük a t. közgyűlés elé:Tartalékalapra ................ -.................  3200.— KOsztalékra 5"/0 ................ -.................  3786.89 „Igazgatóság jutaléka - .....................-  2400.— „Felügyelő bizottság —........................  1250.— „Napi biztosoknak.................................... 1140.— „Bíráló bizottságnak ........................ -  800.— „Jótékonycélra................................ ........... 200.— „A fenmaradó . . .  .................................... 3261'26 Kpedig 1907. évi nyereség számlára vezettessék át.Végül el nem mulasztjuk felemlíteni, hogy intézetünk tisztviselőkara munkája gyors és helyes lebonyolításában ügybuzgó tevékenységet és kiváló szorgalmat fejtett ki, mi legalább abból világlik ki, hogy az iizletév tartama alatt 1105 hitelkérvény nyert teljes elintézést.

Mérleg-számla 1906. december 31-én.
Vagyon: Készpénzkészlet 21517 K 58 f, bankoknál elheíyezve 36018 K 04 f, kölcsönállomány 426,973 K 56 f, óvadékok 111,030 K, leltár 10,000 K, 10% leírás 1000 K. Átmeneti tételek: Előre fizetett kamatok 1564 K 34 f, előre fizetett házbér 200 K, összesen 606,303 K 52 f.
Teher: Heti befizetések 75,010 K, törzsrészjegyek 62,050 K, veszteségi és biztosítéki tartalék-alapok 7997 K 75 f, állandó betétek 100,000 K, betétek folyószámlán és takarékkönyvekre 166,045 K, 81 f, visszleszámitolás 176,263 K 58 f. Átmeneti tételek: Élőre beszedett kamatok 2898 K 24 f, egyenleg 16,038 K 15 f, összesen 606,303 K 52 f.Fenyő Ernő s. k. titkár-főkönyvelő. Az igazgatóság: Ivády Rezső s. k. vezérigazgató. Boross Soma s. k. Katona Géza s. k. Glass Arthur s. k. Dobrovszky Ágost s. k. ifj. Weisz Jakab s. k. Varga István s. k.Fenti mérleget átvizsgáltuk, azt tételenkint a kivonatokkal s a fő- és segédkönyvekkel összehasonlítottuk s mindent a törvény és az alapszabályok szerint vezetődnek és teljesen rendben lévőnek találtunk.A felügyelő bizottság: llahóthy Sándor s. k. elnök. Dr. Acsay Antal s. k. Dióssy Tamás s. k. lovag Ember Károly s. k. Katona Gyula s. k. Weisz Géza s. k.

Eredmény-számla 1906. december 31-én.
Veszteség: Üzleti költség 3319 K 18 f, házbér 1852 K, tiszti fizetések 7766 K 63 f, kifizetett kamatok 10,038 K 46 f, adó 186 K 74 f, leltári leírás 1000 K, egyenleg mint nyereség 16,038 K 15 f, összesen 40201 K 16 f.
Nyereség: Kamatjövedelmek 18433 K, 11 fillér. Dijak: Kezelési, leszámítolási és egyéb dijak 12756 K 37 f, különféle jövedelmek és jutalékok 9011 l< 68 f, összesen 40,201 K |6 f.

Fenyő Ernő s. k. titkár-főkönyvelő. Az igazgatóság: Ivády Rezső s. k. vezérigazgató. Boross Soma s. k. Katona Géza s. k. Glass Arthur s. k. Dobrovszky Ágost s. k. ifj. Weisz Jakab s. k. Varga István s. k.Fenti mérleget átvizsgáltuk, azt tételenkint a kivonatokkal s a fő- és segédkönyvekkel összehasonlítottuk s mindent a törvény és az alapszabályok szerint veze- tettnek és teljesen rendben lévőnek találtunk.A felügyelő bizottság: Hahóthy Sándor s. k. elnök. Dr. Acsay Antal s. k. Dióssy Taniés s. k. lovag Ember Károly s. k. Katona Gyula s. k. Weisz Géza s. k.
Felhívás.Alább felsorolt tagok felhivatnak tagsági könyvecskéik átvételére oly figyelmeztetéssel, hogyha azt 1907. február hó 15-én tartandó rend kívüli közgyűlésig nem eszközölnék, az egylet kebeléből kilépetteknek tekintetnek.Aichrau József, Auberk Gyula, Almásy Lajos, Almer Oszkár, Albrecht N. Ferenc, Bokor Ferenc, Bauch Károly, Bandy Lajos, Baksi Sándor, Betafy János, Bor- bás István, Boskovits István, Buschelmayer Lajos, Braun Gáspár, Bodri Imre, Benzsics Pál, Bücke Ferenc, Bricher János, Bognár Mihály, Boda Sándor, Berta Gyula,Burghardt Pál, Brödigam Károly, Bognár Sándor, Bilf- ler Albert. Czernyevánszky István, Csicseritcs Ferenc, Czinczár Sándor, Cséry Samu, Cseleda Gyula, Csoknyai Sándor, Czercz Béla, Dobránszky István, Dolovcsák Ferenc, Darabják János, Diósy Kálmán, Déry Mihály, Ditrich Károly, Érti Fiilöp, Endersz János, Ecker János, Fenyvesy József, Fenus Konrád, Farkas István, Frommer Fleinrich, Fritsch Endre, Gaál Andor, Gratzl József,Gottvald Rezső, Géczy Kálmán, Gaál Károly, GeinGyörgy, Grünanger Alajos, Gutheil Aladár, Gaál Kálmán, Godácsy Márton, Grémen Gyula, Handl Jakab, Hornmuth Gusztáv, Heim Mihály, Herbeck Károly, Henzl Lajos, Habetler Ignácz, Hutter Gyula, Hujber Lajos, Horváth Géza, Heitz Péter, Hoffmann János, Héber József, Horváth Pál, Herold Ede, Hergl Emil, Hering József, Jokoo János, Jedely István, Kövesy János, Kólin Géza, Korbadics Antal, Kurz Károly, Kostyál Géza, Kiss Heinrich, Kappel Heinrich, Kaál Ferenc, Kutter Gyula, Kovács József, Koltay János, KollárJános, Kolb Lajos, Kovács József, Kratochvil Adolf, Körmöczy József, Kiss János, Kenderessy György, Kurz József, Koller János, Kovács Gyula, Kaufmann Ede, Hrechák Béla, Kovács Jenő, Kittel Nándor, Kutter Károly, Kokas Mihály, Lukács Sándor, Legáth György, Lukáts János, Lukács István, Liszák Mihály, Luft Lajos, Lengyel János, Ludwig Ferenc, Mátyás Edmud, Marady Károly, Mungyer András, Mátyás Gábor, Molnár János, Moravcsik Lajos, Mannusich Mihály, Mirth József, Moser Géza, Mostkarcz Hugó, Markovitcs Lájos, Mravik Gyula, Milz Ferenc, Németh Károly, Nagy István, Németh István, Nagy Sándor, Natkai Bálint, B. Nagy Mihály, Németh Mihály, Oswald György, Ott Mihály, Pautol Márton, Perényi József, Payer Lajos, Pető János, Pataky Ferenc, Pintér Elek, Pálfy Zoltán, Pataky Aladár, Papp József, Puloermann József, Porga Sándor, Pólyák László, Panyik Károly, Pozsgai András, Poszvég Rezső, Rigó Gyula, Roth Keresztély, Rátz Ferenc, Ritter Frigyes, Szeredy János, Szűcs Lajos, Sperzny Gusztáv, Simon Alajos, Szeidenschnur Sándor, Schwarz Lajos, Stehlig *?0.. Schulek István, Suger Frigyes, Spillák János, Szöczi Sándor, Szabó János, Skultéty Lajos, Soltész,



1907. február 10. SZÁLLODAI ES VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKOZLÖNYE 5Márton, Sebestyén Lajos, Stumpf Sándor, Szántó József, Sziiárszky Ferenc, Saláta Oyula, Szabó Endre, Schobek István, Szervusz Károly, Stöltzl Nándor, Szabó Tibor, Stangí Ferenc, Spanyák Károly, Schuszter Antal, Steril Kálmán, Sommer Emil, Tóth Lajos, Tónika Béla, Tren- csánszky Ferenc, TeiptTer Alajos, Talaftrsz Nándor, Tompé Antal, Torovitcs Pál, Tóth József, Tamásy Ignátz, T'étry József, Totcshce Vilmos, Tomka Antal, Uhlig I leinrich, Uhlager János, Váczy Béla, Wagner Oszwald, Végh Miklós, Varga Pál, Wiesler Ferenc, Vidra Mihály, Véber János, Véber József, Wendelin Lajos, Vrabetz Gusztáv, Weisz János, Vizmatyi Miklós, Zsiska Jenő, Zsolovitcs János, Qwiirser János, Egri Sándor, Lunitcs Géza, Mogyorósi Géza, floles Géza, Molnár Sándor, Spitzer József, Csokor Lajos, Mayerhoffer Frigyes, llaíner Sámuel, Lőrincz Károly, Kolrosz Frigyes, Sze- rénni Ágoston, Polgár János, Mány Gábor, Schevák Miklós, Mayer Dezső, Kuris István, Vaczy Imre, Vadász Boldizsár, Lengyel Viktor, Papay Nándor, Esch Antal, piros |őzseí, Adler Dénes, Darás Lajos, Kovats Antal, Sichinitler Antal, Holzmann János, Tyahun Gyula, Strausz |ózsef, Volmuth Dezső, Hamar Gyula, Műnk Arczmn, Krieg Jakab, Kovátcs Lajos, Hanbel Béla, Tóth Béla, Pethő Károly, Gremen Kálmán, Mészáros József, Hofímann András, Harangozó József, Boros István, Igaz József.
Szakszervezeti ügyek.Éttermi segédek nyilvános gyűlése.Körülbelül 800 1000 ember előtt február hó 1-énvolt a budapesti éttermi segédek nyilvános nagy gyűlése.Honyek Lajos szaktársunk ajánlatára megválasztották Ladányi Kálmánt elnöknek, Vincze M hály szaktársunkat pedig jegyzőnek. Mint előadó Boor Jenő szak- társunk szerepelt, ki lendületes szavakban fejtegette, hogy 5 havi küzdelmünk milyen eredményt ért el és hogyan szüntették meg az átkos ügynöki rendszert, amely a hatóság pártfogása alatt áll. Mióta a tulipán helyet a „Jog" tüt tűzték keblükre a pincérek, azóta öntudatra ébredt munkások, a szervezkedéssel elérték azt, hogy 5 havi mozgalom után temetésre jöhettek öss/c. Temetjük az eleven emberhuskereskedők zsarnokságának, legundokabb faját mondja az előadó - az ügynöki rendszert. Temetjük a pincér-családok meg- rontóját, melyet minden szaktárs már úgy is ismer! Temetjük a Molnár- és Borz-utcai huskereskedők vásár- csarnokát és jó szívvel, minden fájdalom nélkül, temetjük őket.Érdemes elmondani, hogy bár a főváros szabályrendelete szerint csak 60 iigvnök lehet, az ügynökök száma mégis körülbelül 300. Érdemes elmondani, hogy bár a szabály kimondja, hogy beiratási dijat a közvetítőnél szedni nem szabad, mégis ha nem fizet 20—30 koronát a pincér, üzletet nem kap. Érdemes elmondani, hogy jóllehet nem szabad többet szedni, mint 8 koronát elhelyezés címén, a pincért mégis kifosztják.Hs mindezt elmondva, ki kell emelni, hogy az. ügynöki rendszernek a lecsapódása csakis sociális alapon, szervezkedéssel sikerült. (Élénk helyeslés.)Oda kell törekedni dolgozó kartársainknak, hogy munkanélküli testvéreink kenyérhez jussanak és a szervezkedést előbbre vihessék, mert nem csak a mostani helyzetre kell gondolni, hanem a jövőre is.

Mirajtunk t. i. csak magunk segíthetünk és ha jót akarunk, azt nem várhatjuk a munkaadóktól.Áttérve a Budapesti Pincér Egylet közgyűlésére, szóló kívánatosnak tarja, hogy oly elemet válasszanak be az egylet vezetőségébe, amely hive a mai szociális alapon gondolkozó munkásságnak. Nyíltak és bátrak legyenek a vezetők, nem pedig meghunyászkodók, akik a kizsákmányolás hívei! Jogot ajándékozni nem lehet, azt ki kell vívni.Felszólítja a szaktársakat a tömörülésre, hogy együtt küzdve azt ami még hátra van kivívják.Mert két nagy ellenséggel kell még megbirkóznunk. Az egyik az ipartársulat amely még mindig ragaszkodik azon átkos ügynöki rendszerhez, másik pedig kartársainknak az a része amely még a sötétségben botorkál és ellenünk van.Mi küzdünk és nélkülözhetetlenek vagyunk, mert szolgáljuk a népet! (Általános éljenzés.)
Kisfaludy Károly szerint ez a temetés örömünnep. Nemcsak nekünk kell szervezkedni hanem oda kell törekedni, hogy konyha-személyzetünk is szervezve legyen, úgy hogy szervezetünk országos jellegű legyen (Éljen.)
Neumann Izidor: Nem temetni jöttünk, úgymond, hanem diadal ünnepet ülni, mikor az ügynöki rendszernek utolsó lehelete elszáll és ha van még valaki munkás testvéreim közt aki beteszi a lábát az ügynökhöz, testvéremnek többé tekinteni nem fogom. Ez a diadalünnep adjon önöknek kitartást és erőt a további küzdelemre!Kötelességévé teszi minden egyes pincérmunkásnak, hogy ügynökhöz ne járjon. (Közbekiáltások : Nem megyünk!)
Vincze Mihály nem tartja tisztességes pincérnek azt, aki az ügynökök küszöbét át lépi. És mi törekedni fogunk azon, hogy az illetőt magunk közül kiközösítsük. Megjegyzi hogy ő még nem bízik mindabban, amit január hó 24-én a vendéglősök elhatároztak. Ép azért most a legnagyobb szükség van az összetartásra.Felolvassa a határozati javaslatot, melyszerint kimondja a nyilvános gyűlés határozatilag, hogy az ügynököt kerüli és semmi szin alatt oda nem megy. A pincéregylet kebelébe csak olyan elemeket választ, akik a mai modern gondolkodással bírnak és osztályharc alapján küzdenek érdekeik kivivására.A gyűlés a határozati javaslatot élénk éljenzés közt elfogadta. Hozzászólott a tárgyhoz még egyszer Boór Jenő szaktársunk, továbbá ifj. Kálmán István, aki szintén még mindig nem hiszi el azt, amit a vendéglősök elfogadtak, mert még mindég nem adtak meg semmit sem.A közgyűlés nagy éljenzéssel fogadja Kálmán szavait, mire elnök az ülést berekeszti.Érdemesnek tartjuk azt a röpivet reprodukálni, melyet a szabad-szervezet a gyűlés előtt a kartársak között köröztetett.íme:

Éttermi Pincérmunkások!A fővárosi éttermi segédek elérkeztek végre az osztálytudatos szervezkedés első „stációjához". A vendéglősök ipartársulata elfogadta benyújtott követeléseinket Öt hónap lázas szervezkedésnek legfontosabb eredményei : a szabadnap, a szakegyleti munkaközvetítés kivívása és az ügynöki embervásár megszüntetése. íme



6 SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYE 1907. február H).tehát, szakszervezeti mozgalmunk eljutott első életbevágó fordulópontjához, az úgynevezett „pincérügynökök" emberkereskedésének megsemmisítéséhez.Szaktársak ! Mi szervezett éttermi segédek azonban a munkáltatók csengő ígéreteinél meg nem állhatunk! Meg nem bocsájtható könnyelműség lenne tőlünk, ölbe tett kezekkel, hallgatagon bízni — a munkáltatók ipar- társulatában. Élénk tapasztalatok bizonyítják, hogy az „Urak“ ép úgy szeretik változtatni hangzatos frázisaikat, mint kényes fehérneműjüket. Ezt tudva, tehát mi éttermi segédek mindaddig nem pihenhetünk, mig várunkat, a Budapesti Pincér-Egyletet modern alapokra jiem  fektettük. Es ezért csak most érkezett el az idő, hogy bebizonyítsuk erőnket, azt a szervezett erőt, amely nemcsak jogot kivívni de jogokat reformálni és megvédelmezni is képes !Veszteni való időnk nincs! Hisz már is megmozdultak a kirúgott ügynöki rendszer csatlósai, a munkál- tató-imádás hígvelejű legényei, a pincérek emancipációjának megrögzött ellenségei, élükön a „Fogadó" cimii szaklap-fércelménynyel, hogy az elzüllés karjaiba sodort pincércsaládok küzdelmét a létért megnehezítsék. Máris elárasztották az országot „Fogadó" cimii nyomtatványukkal és egy Országos Pincér-Szövetség alapítását hangoztatva, hazafias frázisokkal akarják a vidéki pincér- séget szellemi vágóhidra hurcolni.
Hozzátok szólunk tehát vidéki pincérek, Magyar- 

ország modern rabszolgái! Vegyétek tudomásul, hogy 
a magyarországi pincérek szervezkedésének a kormány- 
hatóságon és a munkáltatókon kiviil két megrögzött 
ellensége van: az egyik a „ Fogadó“ cimii szaklap amely- 
lyet mi, fővárosi pincérek bojkotáltunk. Felhívunk tehát 
benneteket az összpincérség gazdasági felszabadulásá
nak nevében, hogy a „Fogadó'1 cimii szaklapot bojkottól- 
jótok, amiért a pincéreken élősködve, egyiigyü frázisaival 
félrevezeti a pincértársadalom közvéleményét és a mun
káltatók szekerét tolva megakadályozza a pincérjogok 
érvényesülését. Az összpincérség második ellensége az 
„ügynöki rendszer", melynek középkori maradványai 
rotthadás következtében itt, a fővárosban elhalálozva, 
február hó 1-én tartandó nyilvános gyűlésünkön lesznek 
átadva a becsületes pincérek közmegvetésének.Pincérmunkások ! Számunkra nincs pihenés !Számunkra még nem érkezett el teljesen a __diadalnak napja!A munkáltatók zsarnoki rendszerének legszilárdabb oszlopa, az afrikai embervásárhoz hasonló ügynöki köpök kizsákmányolása! Ennek az undorító mocsárnak himpelléreivel kell még végleg leszámolnunk, kik vérünkből táplálkoznak, filléreinkből palotákat harácsolnak, akik készséges rabszolgaszáilitói a munkáltatók „liberális" érdekeinek.Az ügynöki rendszer elhalálozásáról a következő gyászjelentést adtuk ki:

Éttermi Pincérmunkások!A fővárosi szállodai és éttermi segédek örömtelt szívvel jelentik, hogy feledhetetlen nyuzójuk, az
Ügyijöki R$i)dsz«r1907 január 24-én, d. u. 4 órakor, a mint munkáltatók lelketlen zsarnokságának sötét oszlopa, egy hosszú, szívós és becstelen élet után, melyben a pincérfosztogatás arcátlan gazsága orgiázott és amelyben tehetetlen éhséggel habzsolta a pincér ség vérét, a saját piszkában megfulladva, a mai napon a rothadás orrfacsaró tünetei között — elhalálozott.Amig élt, sokat fáradozott a pincércsaládok elzüllésén és tevékeny részt vett a pincérnők titkos prostitúciójának felvirágoztatásán, amelyet kultusszá emelt. Szennyes pályafutásának végóráiban az „Ipartársulat" virasztott felette, de a szakegyleti munkaközvetítő diadalával — levegő híján kénytelen volt ocsmány lelkét — gaz életéhez méltóan — kilehelni. Bár közveszélyes himpellér- élete semmit sem különbözött az afrikai embervásártól ; bár dögvészes testével megfeküdte a pincérjogok érvényesülését; bár undorító csápjaival pincérvéren hizlalta pocakját; bár kopó életén keresztül a szállodai és éttermi alkalmazottak filléreiből palotákat harácsolt; bár piócamaradványai ennek a szerencsétlen országnak vidéki városaiban még szívják a pincérek vérét, — mindezek dacára az osztályharc alapján szervezett éttermi segédek ezúton hívják meg még szervezetlen szaktársaíkat a megdöglesztett ügynöki rendszer hült hullájának temetésére.E célból február ho l ón, pénteken ri. u. pontban fél 4 orakor, az Akácfa-utca 13. sz. alatti Baranyi-féle vendéglőben
Myilyái)oS (Syülésttartunk, a következő napirenddel:I Hogyan szűnt meg az ügynöki rendszer?2. Kire szavazzunk a Budapesti Pincér Egylet közgyűlésén.Éttermi segédek jöjjetek el mindnyájan a temetésre, a piszokban fogalmazott ügynöki rendszertemetésére! Jelenjetek meg mindnyájan a gyász- kíséretben és örömtelt szívvel mondja'ok búcsút a pincérügynöki rendszernek, amelynek dögvészes felfordulását a veszett kutyák bestiális ordítása és a sipisták könyhullása siratta.A menybéli túlvilágra a szervezett éttermi segédek megvetése kisérje!U. i. Mindazok, akik a megdöglött ügynöki rendszert tulipános életében szerencsések voltak közelebbről ismerni, adakozzanak emlékének egy köpést.Budapest, 1907. évi január hó.A budapesti szervezett éttermi segédek.

Lzert most hozzátok szólunk Budapest éttermi 
segédei: mindaddig nincsenek pincérjogok, mindaddig 
veszély fenyeget bennünket amig a ,,pincérilgynök"-cégi r 
alatt garázclálkodók bestiális rendszerét magostul ki 
nem irtjuk!
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Eljöjjetek telteit mindnyájan a nyilvános gyűlésünkre 

és temessétek cl a kizsákmányolásnak legundokabb fa j
táját: ,,az ügynöki rendszer"t.Az éttermi segedek szervező bizottsága.A ,,Napban“ jelentek meg a következő jellegzetes sorok, melyekrcjszervezetl munkatársaink majd megadják a választ.Pincérek sérelme. Igen tisztelt szerkesztőség •' Ismerve készségét velünk, szegény emberekkel szemben, bátorkodunk tisztelettel panaszunk közzétételére felkérni. Mi, a nemzetközi hálókocsi-társaság pincérei ruhára kaptunk havi 50 koronát. Eddigelé ezt az egyenruhát olt készítettük, ahol nekünk legkényelmesebb volt, de ezen jog, hogy saját pénzünkért a nekünk megfelelő iparosoknál készíttessünk ruhát, egyszerűen konfiskál- tatott. Egyszerűen levontak legutóbbi járulékunkból 25 koronát. Kérdeztük, mily jogon, az felelték: „semmi közük hozzá11. Végre mégis tudtunkra adták, hogy rendeletet bocsájtottak ki, meiy szerint ezentúl minden ruhaneműnket Tiller cégnél vagyunk kötelesek beszerezni, mely célra szolgál a havi 25 korona levonás. Ez le lesz vonva akár kell ruha, akár nem. Tehát saját pénzünkért csak ott vehetünk ruhát, ahol a társaság bennünket lekötött. Hogy ezen 25 korona nekünk kenyérre, szénre, meg fölemelt házbérre kell, ezzel itt senki sem törődik. Engedelmeskednünk kell e rendeletnek, mert nagyrészt családos emberek vagyunk s ha valamelyikünk megkockáztatja felszólalni, rögtön elbo- csájtatik. Talán meghallja tiltakozásunkat a Brüsszelben székelő igazgatóság és intézkedni fog, hogy ne legyünk kitéve nehány nálunk hatalmas ur üzleti machinációinak, mert a húr nagyon ki van feszítve s most már könnyen

SZ 3  kel clBudapest, 1907. február 4. Tiz alkalmazott.

Elhelyezettek névsora.Nagy János borfiu Katona étteremKovács József yy Schuller ,,Rácz Ferencz y y Schuller ,,Afrány Gyula yy Szolnok. Magyar Király szállóPapp Sándor y y Pannónia szállóKolanczics Emil Neuger étteremKodó András y y Sas KörTömpe Antal y y Tisztviselő casinoAsboth Lajos y y Kaas Gusztáv étteremSeidenschnur Béla yy Schuller étteremHauptman József »y Élő étteremllerg Ferenc Schuller étteremMatéh Gyula 11 Hoffman étteremPisek Mihály yy Mezőhegyes, Boek szállóKirnbauer Lajos Angol királyné szállóBakcsi János y y Mádai étteremGoldfinger Arnold y y Szűcs és Balika étteremHlavacsek Sándor y y Belgrád, Grand Hotelifi Yeigl Sándor y y Katona étteremNigraisz György y y Katona éttereml’ezman Andor 1 y Katona étteremMátyás Gábor y y Nemzetközi fürdő vállalat r.-t.Fürök Mihály yy Tátra-Lomnic1 lasz Lajos y y Tátra-LomnicKozák Béla y i Tátra-LomnicVarga Jani Tátra-LomnicSzabó Henrik >) Tátra-LomnicHurger Fülöp Tátra-LomnicKlopfer Károly yy Beregszász, Royal szálló

Benkovics Jenő szobafiu Angol királyné szálló Schwarcz Jenő borfiu Nyitra, vasúti vendéglő Prokl Károly „  Szlics és Balika Grünstein M. portásfiu Tátra-LomnicKodó András Jámbori Sándor Baumgarten Lajos Szakos József Kollár György Kereskedő Károly Fiizi AntalHollendonner János , Khar Viktor Neigl Miklós Prehoffer Gyula Sumits Géza éthordó Gergely László Saagi Lajos ,,Boda Sándor „Soltész Márton ,,Takács Sándor ,,Szindler István ,,Horváth Károly Sastorics Gyula „Stanek József ,,Severcsik József ,,Szenczi József „Szily István ,,Kiss János „Simon Kálmán ,,Jónás József Zsilinsky Lajos ,,Szabó Éndre ,,Végh Gyula ,,Vusits János Jasinsky János ,,Tétri József

borfiu Losonc, Budapest szálló ,, Steiner étterem ,, Beszterce, Scháling szálló „ Schuller étterem borfiu Vadászkürt szálló ,, Szűcs és Balika ,, Sárbogárd, Vasúti vendéglő ,, Sas-kör,, Schuller étterem„ Ó-Tátra füred,, Ó-Tátra füredSaskörAszner József étterem Schuller étterem Léva, Detnjén étterem Pilseni sörcsarnok Paks, Nemzeti szálló Szűcs és Balika étterem SaskörKlecker étterem Élő étterem Schuller étterem Kovács E. M. étterem Tisztviselő casino Pilseni sörcsarnok Kovács E. M. étterem Állatorvosi mensa Kovács E. M. étterem Schuller étterem Schük étterem,, Belgrád, Grand Hotel,, Stubnya fürdő„ Bristol szállóSzöllősi Péter szobapincér Vadászkürt szálló Poszvék Dezső éthordó Szűcs és Balika étterem Stuller Aladár ,, London szálló Karches Lajos ,, London szálló Uray Ödön „ Neuszidler étteremPausz János szobafőpiheér Nemzetközi fürdő-vállalat Koloncsics József szobapincér Tátra-Lomnic Pozsgay András ,, >>Keim Mihály éthordó Neubauer Oszkár Stumpf Sándor Haring Brúnó Milvius Béla Szabó János Weninger János Boda Sándor Klein Lajos Héber József Beregszász, Royal szálló „  Royal szálló Royal szállóDervaries János főpincér Nemz. étkező kocsi r.-t. Farkas Lajos éthordó Debrecen, angol királyné szálló Adamek Károly szobapincér Angol királyné szálló Pap Sándor éthordó Angol királyné szállóSzéles GyörgyRozskofsky Rezső Janis Ferenc Vincze Mihály Künster Béla Bernyak Ferenc Schreiber Antal John József

Kalocsa, Rosenzweig szállóJózsef főherceg szállóStubnya fürdőSchuller étteremNcuger étteremBristol szállóSaskörSaskör
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Meszenleliner Alajos éthordó Saskör Gutheil Alfréd fizetőpincér Katona éttereinéthordó Erdélyi borozó Royal szálló Royal szálló Pilseni sörcsarnok Ö-Tátra füred
Kovács Kálmán Deim Ödön Kisfaludi Aladár Lippncr Gusztáv Újvári Mihály Wagner Márton Gönczi István Szilágyi Vilmos Boda Sándor•Kovács Imre Hallerbach FUlöp Soltész Márton Biichler Albert Partetics István Nagy LajosVogel Rezső szobapincér Angol királynő szálló

éthordó O-Tátra-ftired
Braun étterem Royal szálló Vadászkiirt szálló Steiner étterem Gambrinus étterem

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.A mi bál unk.Meghívó. A Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata és a Budapesti Pincér- Egylet által 1907. évi március hó 12-én a „Vigadó11 összes termeiben rendezendő jótékonycélu bálra. Az ipartársulat részéről: Gumiéi János, Stadlcr Károly, 
Gliick Frigyes, id. Krist Ferenc, Müller Antal, Palkovics Ede tiszteletbeli elnökök, Maloschik Antal alelnök, Pctá- 
uovits József r.-b. elnök. Wilburger Károly pénztárnok. A pincéregylet részéről: Varga István bálb. elnök, Paaly Antal bálb. alelnök, Szép Lajos jegyző, Cscrnák József pénztárnok. A tiszta jövedelemnek a vendéglősök ipartársulatát illető fele a szakiskola fenntartására fog for- dittatni, A tiszta jövedelemnek a pincér-egyletet illető feléből 15"/„ a szakiskola fenntartására, 15% a szállodások, vendéglőseik, pincérek stb. orsz. nyugdijegye- sülete javára, 20% az egyleti könyvtár javára, 50°/o pedig a budapesti pincér-egylet segélyalapja javára fog fordittatni. Személyjegy 6 kor. Családjegy (1 ur és 3 hölgy) 10 kor. Pénzkiildemények Petanovits József ur cimére intézendök. Jegyek a meghívó elömutatása mellett válthatók : az ipartársulati irodában (Ferenc József- rakpart 16.); a budapesti pincér-egyletnél (VII., Kere

pesi-ut 9 b); Wilburger Károly pénztárnok urnái (VII., Óvoda-utca 51.); továbbá minden szállodában, vendéglőben és este a pénztárnál. Felnifizetések a jótékonycél iránti tekintetből köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. A katonazenét ti Pae/io karmester, vezetése alatt álló honvéd-zenekar, a cigányzenét Sovánka zenekara szolgáltatja. Kezdete 9 makor.Rendező-bizottság az ipartársulat részéről: Aich |ános, Appl János, Baar József, Balika György, Bittner Alajos, Blaschka István, dr. Benedek János, ifj. Borhegyi Ferenc, Bokros Károly, Brtickner József, Briick- ner Nándor, Burger Károly, Buzik András, Bessenyei Géza, Belatiny Arthur, Braun Jakab, Barta Béla, Christe Károíy, Czettel Gyula, Deli Sámson, Demeter K. Sándor, Deutsch Pál, Doktor László, Dükker Ferenc, Eb- ner Ferenc, Ehm János, Fenkl Gyula, Fischer Gyula, Fischer Emil, Fürster Komád, Francois Lajos, Francois Cézár, Fejér Gyula, Ftirst Tivadar, Gliick Erős Ján0Sj üregorits Ferenc, Gundel Károly, Hack István, Házas Nándor, Holstein Ármin, Herz Rezső, Horváth János, Holstein Zsigmond, Horváth Dániel, Herzer Konrád, Horváth Nándor, Hruska János, Huber Antal, ihász György, lllits József, Jajcay János, Kaps József, Kapy Miklós, Kass Béla, Kass Gusztáv, Kamarás Mihály, Kaszás Lajos, Krajcsovits Rezső, Krist Károly Ferenc' Klecker Alajos, Klivényi Ferenc, Klosz Hermann, Kovács E. M., Krist Ferenc ifj., Kramer Miksa, Kuncz Ferenc. Kuncz Károly, Kommer Antal, Kommer Ferenc, F. Kiss Lajos, Liltke J. E., Lippert Lajos, Lobmayer M. K., Leheti József, Leheti István, Mádai Alajos, Marchardt András, Maloschik Ferenc, Marchal |ózseL Marchal József ifj., Mayer Ferenc, Mayer József,’ Meh- ringer Rezső, Merkl Adolf, Molnár Sándor, Mosch Béla, Neménzi Béla, Neisidler Géza, Nősek Ignác, Paládi László, Páris Vilmos, ifj. Petánovits József, Poppel Miklós, Prindl Nándor, Rajágh Lajos, Rácski fános, Riegler Ágoston, Riegler Ferenc, Salacz Nándor, Seich Károly, Seltenmayer Gusztáv, Simon Pál, Skoupil J ó zsef, Solti Ödön dr., Sprung János, ifj. Steger Károly, Stetner Pál, Síöckl Tamás, Stölcl Nándor, Sturm József, dr. Szuly Aladár, Schaffhauser Endre, ifj. Schlotter Antal, ifj. Schuller Ferenc, Schnell József, Schmidt Rezső, Schmitt Károly, Svertecky Gáspár, Szántó Ferenc, csantavéri Toriéi |.. Ungár Samu, Wagner Vilmos, Wampetits Ferenc, ifj. Wampetits Ferenc, Weisz Antal, Wilburger Antal. Wurglits Vilmos.Nyílt-tér*)
Ezernél több kiváló orvos és tanár ajanlja1904. St. Louis Grand Prix. Külföldi utazáson kérjen mindenütt Sz.t.-Lukácsfiirdői 

KRISTrtbY-rtS\7/ÍnYl7IZET! 
fl K r i s t á l y - f o r r á sszénsavval lelitetl ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali és bor- viz. Hathatós szom jcsillapitó. - Vidékre éss.küllőidre fuvardijmen- tes szállttá — Kérjen árjegyzést.Széns.iv'elités-nélkŰli töltés is rendelhető, mely hasonló enyhesége folytán pótolja a francia és St.-t iaI-

Szt. Lukácsfurdó Kutvállalat Bullán.’ ) H rovatban közlőitekért nőm villa) felelősséget a Szork.



1907. február 1 0 . ___ SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYERendező-bizottság a pincér-egyesület részéről: Albrecht Ferenc, Asbóth Zoltán, Berger István, Bencli Nándor, Berger István, Bélafy János, Berkowitz Bódog, Beer László, Berger Imre, Balázs János, Bakos Gyula, Boros Károly, Bieberbaum Károly, Csernák József, Csató lózsef, Csoknyai Sándor, Czifrák Antal, Darázs Lajos, ’Deisch Gyula, Deim Ödön, Deiszler János, Déry Endre, Diebold Mihály, Dukony Gyula, Déry Mihály, Dobler István, Ecker János, Erdelics Ferenc, Erath János, Farkas Béla, Fenyődi János, Fliegenschnee József, Gross József, üross Samu, Gutheil Aladár, Gut- tenberger Antal, Gaál Kálmán, Gomba Gyula, Géczy Kálmán, üelbmann András, Haász Imre, Hajdú Imre, Haselgruber Alajos, Haubel Béla, Haraszta Miklós, Heurigs Nándor, Holub Rezső, Hörl Gergely, Hautzin- t»er |ános, Háring József, Hurott Nándor Ferenc, Htittl Rezső, Handl Jakab, Imencsek János, lydely István, Kálmán Imre, Keresztes György, Kovács Imre, Klemens Frigyes, Kinzl Antal, Koszteczky Győző, Kremser Ferenc, Kommer Béla, Kirchweger Heinrich, Kasper András, Krassy Bódog, Kisfaludy Aladár, Kenderessy György, ifj. Kohgler Győző, Klenan Géza, Koch József, Kutassy Lajos, Kurtz János, Klinghammer Sándor, Kohlét Richárd, Kaminin Rudolf, Lipner Gusztáv, Lengyel János, Langhangs Ágoston, Lipták János, Leitgeb |ózsef, Lederer füle, Mayr József, Mednyánszky István, ’Mohapp József, Muhr Gyula, Mitrowitz Adolf, Mátyás Ede, Nagy János, Nagy Gyula, Németh Károly, Németh István, Neiser Ferenc, Petkovits Gyula, Pécs Lajos, Prohászka Károly, Rehling József, Reifel Lajos, Riegel Károly, Raschka Heinrich, Reichardt István, Riesz Heinrich, Rózsás János, Spesny Imre, Szauer István, Seper Béla, Sovánka L. Nándor, Steingaszner János, Szerem- ley János, Torovits Pál, Tóth István, Tauber Bódog, Tétry József, Tary Pál, Tenk Mátyás, Tomana György, Tálét Aladár, Tilcser János, Tiefenböck János, Varga Ferenc, Valentin György, Várni Gyula, Winkler István, Wirth Ferenc, Wirth Jenő, Vig József, Wirth Hugó, Wiesner Antal, Wutty Ágoston, Wiener Vilmos, Váradi Antal, Végit Gyula, Wagner Ószwald, Zidarics Ödön.

Ez a szép mulatság, mely a farsang legelőkelőbb mulatsága szokott lenni, reméljük az idén is a jókedv jegyében fog lefolyni.
Orvosilag ajáQlVa. “£ '2hol a világon, amely a beteg lábat stb. egészségessé teszi, mint
Ritkó Győzőnél Vll, jf,"‘J“we29. ,,

w -Afs■ *VÍH U N G Á R IA  N A G Y  SZ Á L L O D A  É T T E R M I SE G É D E K  = = = = =
KERINGÖ-PICK-NICKJE1907. márczius 4-én a Terézvárosi Casino összes termeiben tartatik.*y—*><*- --V

- ' t i

Értesítés.
A Magyar Óvadék és Leszámitolóbanknálheti I korona befizetés es csekély pótdij elleneben

W *  1000, azaz Egyezer koronátbiztosíthat magának minden 20 és 60 év közötti ember, aki az intézetnek újonnan szervezett heti betéti csoportjába előzetes orvosi vizsgálat alapján tagul belép. - -  A befizetések hetenként teljesitendök, az intézet által betétként kezeltetnek s 4“ -kai kamatoztatnak. E befizetések bármikor felmondhatok, amely esetben az erre vonatkozó szabályzatok értelmében a teljesített befizetések kamatos-kamatokkal kifizettetnek. — Amennyiben a befizető heti befizetéseit ivó éven át pontosan teljesiti, 15-ik év végén minden
I k o ro n a  h e ti be té t utón  

IOOO, a z a z  E g y e z e r k o ro n á t kaps minden további 1 korona után, további 1000 koronát a Magyar Óvadék és Leszámitoló-Bank-tól. Ha pedig a befizető 15 éven belül bármikor elhal, az esetben törvényes örökösei vagy az általa előre kijelölt kedvezményezett kap
1 korona heti betét után 

1000, azaz Egyezer koronáts minden további I korona után, további IOOO koronát 30 nap alatt.Ezen, a haláleset alkalmával esedékes összegnek, a vonatkozó szabályok szerinti pontos kifizetését az előkelő hollandi „Dordrecht" életbiztosító társaság imagyarországi fiókja, Budapesten, Marokkói-utca 2. saját palota) biztosítja és a
Magyar Óvadék és Leszámitolóbenk eszközli,A jegyezhető legcsekélyebb befizetés hetenként I korona, aminek ellenében IOOO korona s a legnagyobb befizetés hetenként 50 korona, aminek ellenében 50.000 korona biztosittaük 15 év elérésére, vagy idő előtti elhalálozás esetére.Csekély heti befizetés ellenében tehát bárkinek alkalma nyílik egyrészt arra, hogy számottevő összeget megtakaríthasson s ezzel esetleg jövendőbeli jólétének alapjait megvesse, másrészt pedig arra is, hogy elhalálozás esetére, hozzátartozóinak megélhetését biztosítsa.

w r  E befizetések alapján az intézet köl
csönöket is folyósít váltóra, vagy kötelezvé
nyekre kezesek mellett,Tagnak bárki és pármikor beléphet, anélkül, hogy az év folyamán már lejárt heteket utánfizetnie kellene.
Nők és férfiak egyforma pótdijat fizetnek!

Semmiféle költség nem számittatik!Vidékiek befizetése postatakarékpénztári cheek utján, költség nélkül teljesíthető. Részletes felvilágosítások az intézet helyiségében a hivatalos órák alatt . d .  c .  á r á i g ,  d .  u
3 s  ó r á i g  mindenkinek készséggel adatnak.
A ..Magyar Óvadék es Leszámitolóbank m. sz "igazgatósága.

I c l e  f  o  n  : 9 3 — 3 7 .
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Littke
.Casinó"

külön töltés.

Budapesti főraktár:

IV., Szép-utca 3.
TELEFON 10 85. SZ.

s

4

m jO r jT *  A
A világhírű francia

OELBECK & Comp
reimsi pezsgöborgyár és a 

müncheni Hofbráu
m a g y arországi fő lerakata .Válogatott fűszeráruk, mindennemű bel- és külföldi csemegék, magyar és francia pezsgőborok, rum és tea, liqueurök, sajt, vaj, kassai, prágai sonka, felvágottak, gyümölcsök stb. raktára

Brázay Kálmánnál
Muzeum-körut 23.

V

\  
\

S
s

y l van i a  Sec'
L o u i s  Francois ^  Corop.
császári és kir. udvari szállítok. ~  Fiilöp Szász Coburg Gothai Herceg Ö Fensége szállítói.

BUDAFOK.
\2 e ls ö e o d ü  k it ü n te té s .Főraktár;

B0RNE6YI FERENCZ
Budapest, V kér.. Gizella-tér I. szám.Sürgönyeim:

FRANCOIS BUDAFOK.

i
H o r S  C o o c o ü r S .Vezérképviselöség :

BUPAésBLOCHM ANN
Budapest. V.. Akadémia-utca 16. szám.Telelőn :I S g l BUDAFOK 1$. S Z Á M .
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ZORN MÓR
butorszállitási- és beraktározási vállalata

BUDAPEST,
Vili., Jó z s e f-k ö r u t  18. szám.

E lv á l la l  m in d e n n e m ű  f  k ö ltö z k ö d é s e k e t , bu- ** M in d e n  kárért
[to r s z á llitá s o k a t  ú g y|  h e ly b e n , m in t v id é k r e , \ te ljesv a s ú tta l v a g y  h a jó n . Á ' fe le lő s-c s á s z . és k ir . s z a b a -  ̂d a lm a z o tt  b ú to r- 1 k o c s ik k a l. <* séget vál- ) la lo k .

öeraK táro íás száraz és tiszta raktárakban.
H Csomag- és podgyász - szállítások elvállaltatnak. 1

FO G A KEgyesek és teljes fogsorok, teljesen szájpadlás és inylemez nélkül is. Arany koronák, arany és kan- csuk-hidak, melyeket nem kell és nem is lehet a szájból kivenni; eltörhetetlen, a gyökerek eltávolítása fölösleges, rágásra azonnal használhatók, 10 évi jótállással 24 óra alatt készíttetnek. Vidékiek megvárhatják. Saját találmányit szájpadlásnélküli míífogak kizárólag csakis műtermemben készíttetnek mérsékelt árak mellett.B A R N A  I. fjogmúterme
Búdap'St, VII., KcrcptSi-üt 18. sz-Egyesületi tagok 2U százalék engedményben részesülnek.

Piadal
s s c ^  JU  'A' '/(• *Vt*
(francia módszer szerint)
£berbardf = 
= Antal

pezsgőgyárából,
ÖüdafoH-

Telgfoo: BUPAFOK30,

A legnagyobb kincs a jó eyészseg, 
melynek főkeféké a tiszta levegő!Hogy szobánkban állandóan

tiszta, üde levegő legyen,rendeljük meg
wm~ Beck Károly szab. ablak
i t  szellöztetö-készlilákét. =F. találmány kitünően bevált. Egyszerű szerkezetű és minden ablakra alkalmazható. A legcélszerűbb és legltigiénikusabb szellöztetőkészülék.Levélbeni megkeresésre tovább felvilágosítással szolgál
Ranl/ IZárnliS szab. ablakszellozteto- D ö ü K  lY d l  U l j  készülék készítő =

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

Pénzkölcsönt
földbirtokra

Házakra
Telkekre

£pit^ezé$reI. II. III. bekebelezesre.Személyhitelt mindenkinek kezessel és annélkiil.
=  T i s z t v i s e l ő  k ö l c s ö n ö k e t  EE5 25 évi visszafizetésre, valamint
házak ,  t e l k e k  a d á s - v é t e l é tközvetítünk.
Budapesti Hitelforgalmi Intézet

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

é l  ..—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
Ziegler A. Rokopst^ii) S.

Budapest, 111. kir., Kénly-utca 3. szám,FÉRFIRUHÁK mérték szerint a legolcsóbb ár mellett 12 óra alatt készíttetnek.
T. étlapiró és vendéglős uraknaklegmelegebben ajánlom a legjobbnak elismert és sok időt s munkát megtakarító „Berkovits“-féle

Hektograph-lapokats minden színben lévő téntákat. A nélkülözhetetlen Hektograph- lap mindkét oldalon többször használható és egy eredetiről 100—120 másolat nyerhető. Le- huzás után barna olajos-itatós közé fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használható. Hektograph-tekercsek és kimoshatatlan ruhajelzö-festékek minden nagyságban rendelhetőksokszorositó-készülékek, Hektograph-Berkovits Károly

Q Ja & m a n / 1 
Törley j ó z s .ís H*

TÖRLEYJÓZS, b T“PEZSGÖGYÁROSOKPincék:Budafok (Bpest mellett) Irodák :BUDAPEST, Vili.,Esterházy-utca 22
TELEFONMegrendelések számára 5 3 -1 4 .Üzletvezetőség : 54—93.

Figyeljünk a TÖRLEY- 
pezsgö valódiságára! 
v e r  Óvakodjunk az után

zatoktól!

KRISTÁLY forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvagyzavaroknál és 
emésztési nehézségeknél. Á legtisztább és legegészségesebb asztali és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — Óvszer fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsfiirdö Kutvállalat Budán.

Kó3 nélkül borotváim

raktárában B u d a p e s t , V II ., S lp -  u t c a  11. az Árjegyzék bérmentve.

Egészséges! Kellemes! Olcsó!
I kgr. elegendő 30-szori borotválkozásra Ára helyben K. 2.40. Vidékre 

3 kor. elöleges beküldésével bármentve, utánvéttel rO fillérrel drágább.

J J
Egyedüli készítő és szétküldö 

v \ i n  A l  í f  v e g y i p a r i  v á l l a l a t
K A Ü U l i  Budapest, V I., V á c i-k ő rú t  5 5 . $z.Kapható Budapesten:

Török József gyógyszerész Klrály-utoa 12. 
Neruda Nándor drogéria Kossuth Lajoa-utoa 7. 
Kartsmaroff A. Kerópesi-ut 39.
Fodor Márton 
Aos Mihály 
Molnár és Móser 
Detsényl Frigyes 
Detsényl Károly 
Stern Zslgmond

és minden drogériában.

Király-utoa 31— 33. 
Llpót-körut 27.
Ko onaherceg-u II. 
Marokkói-utca I. 
FUrdö-u. 10. 
Váci-körut 42.

ENGEL A. cimtábla-festő BUDAPEST.  IV., Gróf Károlyi-utca 28. szám.
Telefon 8 3 —01.

Árjegyzék Ingyen és bérmenti/s,
„Hungária zászló gyár” 

és díszítési vállalatElek Lipót könyvnyomdája Budapesten.
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