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

Átalaku ás.A Budapesti Pincér Egylet és Önképzőkör legutóbb tartott rendkívüli közgyűlésén hatalmas lépéssel közeledett azon pont felé, melylyel a jelenlegi szervezetnek teljes átalakulása fog járni.E rendkívüli közgyűlés ugyanis kimondta, hogy az Egylet munkaköréből a betegsegélyezést kikapcsolja s azt a kerületi betegsegélyző pénztár hatáskörébe utalja, úgy hogy az egylet intenzivebb módon szolgálhatja majd azon szociális és kulturális célokat, melyeknek elérése az Egylet létesítésének tulajdonképpen való rugóját képezi.Kiválóan fontos alakulás ez a Budapesti Pincér Egylet életében s sem az átalakulásnak okai, sem pedig maga az átalakulás kicsinybe vevéssel nem illethető.A Budapesti Pineér Egylet maholnap háromnegyed százados múltra tekinthet vissza. Ez idő alatt több-kevesebb szerencsével, de mindig azon igyekezett, hogy a budapesti és igy közvetve az egész országbeli pincérség javait előbbre mozdítsa és kivívjon oly reformokat, melyek alkalmasak arra, hogy a pincérség társadalmi helyzetét megjavítsák és anyagilag előbbre való haladását biztosítsák. Ebbéli munkájában a Pincér Egylet sok nemes harcot végig küzdött s az eredmények, melyeket elért, olyanok, hogy azokra öntudatosan, sőt megelégedéssel tekinthetni vissza.E harcok legifjabbja a betegsegélyzés ügye volt. Ezt a harcot is győzedelmesen vívtuk meg. Az igazságot mindig megtaláló tagtársak megtalálták, ezúttal is a helyes utat, melyen haladni kell. Belátták, hogy a betegsegélyezés mai módja, végeredményében oda fog vezetni, hogy a Budapesti Pincér Egylet a súlyos anyagi megterheltetéseket nem fogja elbírni és a nagy szorgalommal egybe kuporgatott vagyont a betegsegélyzés fel fogja emészteni.Kétségtelen, hogy egyletünk célja nem volt vagyongyűjtés. De az is kétségtelen, hogy vagyon nélkül nem lehet azoknak az eszméknek szolgálatát ellátni,



melyek a pincér egylet működése előtt mindig vezérlő elvül szolgáltak.Éppen ezért nem lehet eléggé dicsérő szóval illetni a Budapesti Pincér Egylet tagjainak azon higgadtan mérlegelő ténykedését, hogy minden nagyobb vita nélkül hozzájárultak ahhoz, hogy az átalakulásnak az az első lépése zavartalanul megtörténhessék.Hangsúlyozzuk, hogy az átalakulásnak csak az 
első lépése volt az. Mert ezzel az ügynek aktái nincsenek lezárva. Sőt ellenkezőleg. A komolyabb része a dolognak még azután következik. Az átalakulásnak ennél ezt egy fénynél nem szabad megállapodni. Mélyreható, nagyszabású, további reformokra van szükség, melyeket ha el fogunk érni, elérjük velük azt is, hogy a Budapesti Pincér Egylet képes leend számolni azokkal a tényezőkkel, melyekkel számolnia egyébként is kötelessége.Immáron nem lehet vitatni azt, hogy az idők járásának megváltozásával meg kell változnia egyikmásik konzervatív nézetnek is. A modern áramlatok elől nem térhet ki sem az egyén, sem az összeség. Számolni kell azzal, hogy a maradiság, az egyben helyben való megállapodottság nem alkalmas arra, hogy a mai kor reformokért vágyó szellemének szükségleteit kielégítse. Szó sincs róla, a magas kort megilleti bizonyos tisztelet, de ez a tisztelet nem lehet olyan, mely végeredményében káros legyen a pincérségre nézve, és főleg nem lehet olyan, mely kerékkötőjéül szolgáljon az előbbre való haladásnak.Mert az előbbre való haladásra nagy szüksége van a pincér társadalomnak. Bajaink egyre érezhetőbbek, a bennünket sújtó terhek egyre nyomasztóbbak. A segítő kézre ma sokkal jobban szükség van, mint valaha volt. Ezt a segítséget pedig joggal várja a pincér társadalom a Budapesti Pincér-Egylettől. Ez az egylet képezi azt a szervet, melyben a pincérség mindig bizhatott, és melyben a pincérség ha támaszt keresett, azt mindig meg is találta.Ép azért igyekeznünk kell, hogy ezt az egyletet, a mi védő várunkat úgy fejleszszük, hogy a fokozott igényeknek is meg tudjon mindig és minden alkalom között felelni. Ne feledjük el, hogy ha mesterségesen lenyűgözzük, lebilincseljük, egyesületünk tevékenységét, csak önmagunknak ártunk. És ha a mai rendszert nem találjuk kielégítőnek arra nézve, hogy a pincérség társadalmi bajait szanálja ; akkor nem szabad visszariadnunk attól sem, hogy további átalakulások következzenek be és ezeknek az átalakulásoknak útját állni, a tények kellő mérlegelése mellett, nem szabad.Azért mondtuk fentebb, hogy a mostani alakulás csak első lépését képezi a további alakulásnak. El érkezett az az idő, hogy a modern reformáció szelleme lengjen mindenütt. A magyar pincérség bizonyosan megérti ezt a szellemet. És mert megérti, nem fog kitérni az elöl sem, hogy a további alakulásokat hozzá

2 SZÁLLODAI ÉS VENDEOLOl járulásával előmozdítsa. Csak az idő kérdése, hogy ez az átalakulás mikor leend aktuális.De bármikor is lesz ez, nem szakad megfeledkeznünk arról, hogy az átalakulás további stádiumai a mi javaink elérésére fognak történni.Ezt vegye figyelemben minden magyar pincér s mikor majd a hivó szó hangzik akkor ne habozzék, hogy a hivó szó hangját kövesse! . .
Szép Lajos.

Rendkívüli közgyűlés.A Budapesti Pincéregylet saját helyiségében, Vili. kér., Rákóczi-ut 9/b. szám alatt, 1907. február hó 15-ik napján éjjel 12 órakor rendkívüli közgyűlést tartott a következő tárgysorozattal:Jelentés a memorandumról. Betegsegéiyző ügy. A'apszabályok módosításának tárgyalása. Indítványok.Megjelentek a közgyűlésen Varga István elnök, Pauly Antal alelnök, Csernák József pénztáros, Spesnyi Imre titkár és Kinzl Antal körgazda az elnökség részéről, 16 választmányi tag és kb. 300 rendes tag.Varga I. elnök a közgyűlés határozatképességét megállapítja és konstatálja, hogy a jelen közgyűlést az 1907. évi január hó 22-én tartott választmányi ülés határozata értelmében hívta egybe.Megállapítja továbbá, hogy a meghívók az alapszabály rendelkezése szerint 8 nappal a közgyűlés előtt kézbesítettek, valamint azt is, hogy a rendes tagok, az alapszabályban meghatározott három nap előtt postán is külön meghivattak.Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Macz Ferenc és Ladányi Kálmán tagokat küldte ki, a jegyzőkönyv vezetésével pedig Szép Lajost bízta meg.Elnök ezután áttért a tárgysorozat I. pontjára; felolvassa a Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata 1907. január hó 24-én tartott rendkívüli közgyűlésének a Budapesti Pincéregylet által benyújtott memorandumára vonatkozó határozatait.A pincéregylet memoranduma a következőket tartalmazza:I. Helyközvetités.II. Heti 24 órai munkaszünet.III. A tanonc-viszony rendezése.IV. A törékeny leltárnak a főpincéri felelősség aluli kivonása.V. A Revier-coupon-rendszer behozatala.VI. A szervezkedés jogosultságának elismerése.A közgyűlés aztán sorra vitatja a vendéglős ipartársulat által közölt határozatokat s az 1. pontnál heves, de egyhangú elitélő vita után sajnálattal látja az ipartársulat vezetőségének nagy tehetetlenségét tagjaival szemben. A közgyűlés nem bízván abban, hogy a hozott határozatokat a munkaadók be is tartják, elhatározta, hogy szigorúan ellenőrizni fogja azon vendéglősöket, kik ezután is ügynököktől szerzik be munkásaikat.A szabadnapnál ugyanezt konstatálja a közgyűlés s ennek szigorú betartása feletti őrködést is szükségesnek mondja ki.Elnök jelenti, hogy a tanoncok szabadnapját illetőleg addig, mig a közeljövőben sikerülni fog azt törvényesen rendezni, e kérdés egyelőre való felfüggesztéséhez a B. P, E. kiküldött bizottsága hozzájárult.
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SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYE1907. március 1.A törékeny leltárnak a föpincéri felelőssége alóli kivonáshoz a közgyűlés szigorúan ragaszkodik.A Revier-coupon-rendszer behozatalát egyelőre a bizottság felfüggeszteni óhajtja, mihez a közgyűlés is egyhangúlag hozzájárult.A közgyűlés sajnálattal látja az ipartársulati közgyűlésnek a VI. pontra vonatkozó határozatát — amely a kiküldött bizottságok közösen és egyhangúlag elfogadott határozatával teljesen ellenkezik és melylyel az ipartársulat vezetősége a saját elfogadott határozatát desauválja — elhatározta a közgyűlés, hogy észrevételeit a budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- márosok ipartársulatával írásban közli. Egyben kimondja, hogy miután arról győződött meg, hogy az ipartársulat vezetősége amúgy is gyenge arra, hogy a közgyűlésük által hozott határozatokat tagjaival betartassa, a pincéregylet kénytelen ezek betartására saját erejéből kifolyólag ellenőrizést gyakorolni.Kimondja végül, hogy a szervezkedést, illetőleg az ipartársulattal tovább tárgyalni feleslegesnek tartja.A közgyűlés áttér ezután a tárgysorozat II. pontjára.Elnök részletesen kifejti az egyleti működésnek a jelen és múlt idők közötti eltérést és a jövőre vonatkozólag lehetetlennek tartja, hogy a budapesti pincéregylet mint betegsegélyző egylet továbbra is fennmaradjon. Ismerteti egyúttal a Kerületi Általános Mun- kásbetegsegélyző-pénztárnak a pincér munkásokra való kötelező voltát. Részletesen előadja annak előnyeit s azt, hogy a Kerületi Általános Munkásbetegsegélyző- pénztár mellett a B. P. E. kötelessége, hogy a gazdasági és egyéb jogok kivívása mellett tagjai részére munka- nélküli segélyt biztosítson. Ez volna a hivatása a B. pincéregylet,iek.Németh Károly, Boor Jenő, Honyek Lajos és Kálmán István felszólalásaik után a közgyűlés túlnyomó többséggel elhatározza, hogy a betegsegélyzőt beszünteti s e helyett tagjainak munkanélküli segélyt ad.Elnök ezután előadja, hogy az előző pontban hozott határozat értelmében az alapszabályok módosítása vált szükségessé s kéri a közgyűlést egy öttagú bizottságkiküldésére, melyet utasítani kér az alapszabályoknak a jelenkor igényeinek megfelelően leendő módosítására oly formán, hogy a módosított alapszabályok az 1907. év március hóban tartandó rendes közgyűlés elé terjeszthető legyenek. A közgyűlés ezt egyhangúlag elfogadja és az alapszabály-módosító bizottságba Varga István, Pauly Antal, Németh Károly, Boor Jenő és Ladányi Kálmánt küldte ki.Boor Jenő egyúttal hivatkozva a szaksajtó szükségességére, felemlíti, hogy az öt hónapi küzdelem után elért eredményeket a szaksajtónak köszönheti a magyar pincéri kar. S miután az a meggyőződése, hogy a mai szaklapjaink nem alkalmasak a pincérség érdekei sikeres megvédésére, indítványozza mindkét szaklap megszüntetését és e kettő helyett egy nagyobb terjedelmű lap megindítását.Elnök figyelmezteti úgy az indítványozót, valamint a közgyűlést arra, hogy a két lap közül csak egyiknek megszüntetése áll jogában az egyletnek, de a másik, amely az egylettel semminemű szervi kapcsolattal nem bíró szabadszervezetnek saját költségén fentartott tulajdona, annak megszüntetése a B. P. E. közgyűlése hatáskörébe nem tartozik. Egyben kéri a közgyűlést, hogy ezen indítványt a rendes közgyűlés napirendjére

tűzzék ki. Ehhez úgy az indítványozó, valamint a közgyűlés egyhangúlag hozzájárul.Több tárgy nem lévén, elnök a közgyűlést hajnali fél 5 órakor berekeszti.Érdemesnek látjuk, hogy azt a felhívást, melyet a szabad-szervezeti munkások a közgyűlés előtt terjesztettek, leközöljük.ím e:
A „Budapesti Pincér-Egylet" tagjaihoz.Szaktársak!Nem hiába mondják, hogy történelmi események előre vetik árnyukat. A „Budapesti Pincér-Egylet1 háromnegyed évszázados történelme, vagy mondjuk helyesebben a szállodai és éttermi segédek viszontagságokkal telt életének múltja elérkezett egyesületi életének nagy asszimiláló korszakához. És az előre vetett árnyak az éttermi pincérség történetében nem sötétségnek, hanem „világosságinak, az ú jjáéledésnek egy uj korszakát jelzik, hogy örökké rávéssék annak lapjaira a XX. század uralkodó elvét: a gazdasági tényezők domináló fontosságát.Szaktársak! Amikor felelősségterhes állásunkat elfoglaltuk mint vezetőség, tisztában voltunk, hogy a szállodai és éttermi segédek egyesületi élete válságos fordulóponthoz érkezett. Mi éreztük, hogy régi hagyományokra épített múlt után a gazdasági élet természet- szerű törvényszerűsége szukségszerüleg fogja követelni a maga jogait nálunk is, az -eleven testnél — mely él és lélegzik. És mi, mint a testnek feje, mint a testnek irányitó vezetősége, nem állhatunk ellent a megindult modern áramlatoknak és egy egészséges test ösztönénél fogva kénytelenek vagyunk engedni a kor uralkodó, modern szellemének s nem tehetünk úgy, mint egy beteg ember, ki behunyja szemeit, hogy azt mondhassa — nincs világosság! Á leeresztett gát felett elementáris erővel hömpölyög át a megáradt viz- folyam, mert az élet törvénye az anyagot körforgásra, küzdelemre szül te a világra.Mi is, a mai kor szellemének engedelmeskedve, amely parancsolólag döngeti a maradiság kapuit, kénytelenek vagyunk engedni a mély gyökereket vert konzervativizmusból s egyesületi életünket uj alapokra fektetni, ha azt nem akarjuk, hogy a pincértársadalom kohólyában hömpölygő áramlatok erőszakos utón, lávaként elöntsék — a gátat.És ezért felvettük programmunkba a B. P. E- modern átreformálását, hogy annak életében szabad és egészséges folyamatot nyissunk a gazdasági erős domináló vérkeringésének.Egyesületi életünk múltja egy betegpénztár szűk határai között mozgott és mi tudjuk, hogy az ut egy modern szervezethez nem rövid, mert az életben ugrások nincsenek. Mi tudjuk a múltból, hogy egy — salto mortale — ugrással nem lehet átsiklani a jelenbe, azonban az éttermi pincérség gazdasági konjunktúrái megoldást követelnek, a gazdasági élet javításáért, reformokért kiabál, amelyeket a mai, regen divatját múlt betegpénztár-egyletünkkel szolgálni és védelmezni nem lehet.És amig nem lehet egy osztály érdekeit 25[I]méler nagyságú szobába beszorítani, másrészt egyletünk beteg- segéiyezési rendszere a B. P. E.-et a csőd, a tönk szélére sodorta. Amig tehát sziszifuszi hiábavalóság a mai korban egy egyletnek kizárólag a betegsegélyezéssel
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bíbelődni, ami már nem is lehet célja egy egyesületnek, másrészt könnyelműség is az egylet financiáit oly célokra pocsékolni, mely örökös deficitjével a B. P. E.-et az anyagi romlásba döntené, annál is inkább, mert sohasem nyújthat olyan előnyöket, mint az „Általános Munkás-Betegsegélyző Pénztár" hatalmas intézménye, amely az orvosok százaival, szabad orvosválasztással és messzemenő gyógykezeléssel rendelkezik és operál.Ily könnyelműségre mi nem vagyunk kaphatók és senki tőlünk nem kívánhatja, hogy a szállodai és éttermi segédek közvagyonát elherdáljuk.E célból ez év február hó 15-én, pénteken éjjeli pontban 12 órakor az egylet helyiségében Rákóczi-ut 9/b. alatt rendkívüli közgyűlésttartunk, melyre a B. P. E. tagjait meghívjuk.Szaktársak 1 Ennek a közgyűlésnek a célja most az, hogy a B. P. E.-et a felesleges betegsegélyezéstől megszabadítsa és átreformálja olyan szervezetté, melyben a fontos gazdasági tényezők domináljanak. Tagok vagytok, kezetekben fekszik az egylet sorsa, szabjátok hát meg irányát, — életét vagy halálát!Szaktársi üdvözlettel 

a , ,Budapesti Pincér-Egylet“ vezetősége.

Bálbizottsági ülés.A Budapesti Pincér Egylet helyiségében (Rákóci-ut 9. I. em.) bálbizottsági ülést tartott a bálbizottság.Megjelentek Varga István elnök, Pauly Antal al- elnök, Csernák József pénztáros, Szép Lajos jegyző és az összes bálbizottsági tagok.
Varga István elnök megnyitja az ülést, üdvözli a tagokat, bejelenti, hogy csak a kerületek beosztása és meghívók rendezése van napirenden. Egyben felkéri a tagokat, hogy törekedjenek arra, hogy a bál úgy anyagilag, mint erkölcsileg sikerüljön. Annál inkább kéri ezt, mert tőlük függ ennek sikere s csak az ő szorgalmuk által érhető el, hogy minél fényesebb legyen a bál. Azután beosztották a kerületeket:L, II., 111. kerületet, mint már hosszú évek során át, újra a Braun-étterem vette át Nagy Gyula vezetésével, kíséretében Klement Frigyes, Koszteczky Győző és Torovits Pál tagokkal.IV. kerületet a Bristol-szálloda kezeli Tetry József vezetésével, Tauber, Mátyás Ede és Palkovits István tagok kíséretével.V. kerületet a Virágbokor-étterem vállalta el Bier- baum Károly vezetésével, Dukkovy Gyula, Petkovits és Boór József tagok kíséretével.VI. kerületet Klein Simon vezetése alatt Árokszál- lásy Ferenc és Horváth József tagok kezelik.Vil. kerület újólag a Royal szállodának jutott Németh István vezetése alatt, kíséretében lesznek Haut- zinger János, Benkovics Benő, Váradi és Wiesner Vilmos szaktársak.A Vili. kerület dolgát Pécs Lajos szaktárs vezeté- evel Berková ez Félix, Gaál Kálmán és Kellett Richárd égzik. IX. kerületben Stefanovits Ferenc vezelésével Rig- ler és Novak kartársak fognak buzgólkodni.

A X. kerületet, mint ősidőktől fogva mindig, most is a Pannónia szálloda vállalta el.Reméljük, hogy mindnyájuk nehéz munkáját siker koronázza.Az elnökség által megállapított meghívók kézbesítésére Varga István elnök, Pauly Antal alelnök, Szép Lajos jegyző, Honyek Lajos, Vincze Mihály és Kálmán István szaktársak lettek kiktildve.Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Szép Lajos Varga Istvánbálbizotts. jegyző. bálbizotts. elnök.

Memorandumunk.Memorandumunkra újabban két válasz érkezett. Egyik a debreceni, másik a pécsi.
A debreceniek válasza ez:1. Az ügynöki rendszere vonatkozó kívánalmak Debrecenben tárgytalanokká váltak, miután a debreceni szakipartársulat évek óta önálló elhelyező ügynökséget tart fenn saját szervezetében olyan meghatározott elhelyezési díjfizetés mellett, amely díjfizetések anyagilag egyáltalán nem terhelők a pincérekre és egyéb alkalmazottakra nézve. A debreceni szakipartársulat szigorúan ellenőrzi a hatásköre alá rendelt elhelyező intézetet s annak működése ellen eddig figyelemreméltó panaszok nem emeltettek.2. Ami a borravaló eltörlésének s az ezzel járó reformok ügyét illeti, a szakipartársulat választmánya nem zárkózna el a kívánalmak elől, de addig az egyébként nagyon üdvös reformokat megvalósithatóknak nem tartja, mig a szakipar képesítéshez nem lesz kötve s a mai — a külföldivel össze nem hasonlítható vendéglői stb. rendszer meg nem lesz változtatható s mig a pincéroktatás a vidék legkisebb városában is a megfelelő mederben tovább fejlesztve, oly eredményeket nem mutathat fel, hogy minden pincér kifogástalanul irhát, olvashat, számolhat és megfelelő nyelvismeretekkel bírhat. A revier-rendszer Debrecenben például éppen ezen említett okok miatt be nem hozható, erkölcsi és anyagi felelősség teljes mértékben nem biztosíttatván az üzlettulajdonosoknak.3. Ami a pincérek munkaszünetének kérdését illeti, érintésével annak, hogy a kávéházakban hetenként egyszer legalább már eddig is 24 órás munkasziinetet élveznek a pincéralkalmazottak, a választmány annak a meggyőződésének ad kifejezést, hogy a vendéglői pincérek helyzete hasonlithatlanui kényelmesebb most, mint volt a régebbi időkben, mikor például a mostani üzlettulajdonosok alkalmozottak voltak, akik sokkalta erősebb, gyakran lealázó munkát voltak kénytelenek teljesíteni. Ha más iparossegédekkel hasonlítjuk össze a különböző üzletekben alkalmazott pincérsegédeket, nyilvánvaló, hogy a pincérsegédek manapság rendes, tisztességes életbeosztás és munkabeosztás mellett munkájukkal sokkal kevésbbé vannak megterhelve minden más foglalkozású iparossegéd-társaiknál, akik össze nem hasonlítható erősebb fizikai munkát kénytelenek végezni. Rendes, józan élet mellett a pincérsegédek anyaga el nem satnyulhat, lévén vendéglőkben az étkezési idők közt elég idejük a pihenésre.4. A pincértanoncok ügyére vonatkozólag a memorandumban foglalt összes pontozatokat, illetve



1907. március 1.kívánalmakat magáévá teszi a választmány, annyival inkább, mert Debrecenben — köztudomás szerint — kifogástalan vezetésű pincértanonciskola lévén működésben, évek óta a memorandumban foglalt kívánságok szigorú teljesítésével szerződtetnek három évre pineér- tanoncokat, akik este 10 órán túl nem dolgoznak stb5. És végül ami a kontárpincérek bojkottálását illeti, a debreceni szakipartársulat szívesen, kész örömmel járul hozzá a kívánságokhoz s rajta nem fog múlni e kívánságok teljesítése. A frakk-öltöny eltörlése ellen semmi kifogása nem lehet, különben is Debrecenben a Hungária-kávéház kivételével frakkot már nem hordanak, hanem fekete vagy legalább is sötét smokingot, vagy diszkréten szabott zakkó-kabátot. Egyebekben és minden pontjában hozzájárul a választmány a maga részéről a tervbe vett reformok keresztülviteléhez.
Ez meg a pécsieké:1. A pincérügynöki intézmény eltörléséhez szívesen járulnak hozzá.2. A főpincéri állás és borravaló megszüntetése, mint még korait, nem fogadják el, mert — sajnos — még nagyon sok pincér van, ki a számvetésben vagy járatlan vagy nehézkes, képtelen még arra is, hogy vendéggel számolni tudjon, mi csakis a főnök hátrányára szolgálna.3. A 24 órai munkaszünet felesleges, mert pl. Pécsett hetenkint 2 —2-szor van kimenője a pincéreknek, ahol pedig sok a dolog, legyen és mindenesetre van is, éjjeli és nappali pincér.4. A pincértanoncokra vonatkozó minden előterjesztés elfogadtatik azon egy módos tassal, hogy kivételes esetekben, mint pl. táncvigalom, bankét stb. a szükséghez képest tovább is üzletben maradjon a napi 10 órai munkaidőnél.5. A frakkviselet kiküszöbölése elfogadtatik.*Nem akarunk ismétlésekbe bocsátkozni. Az előző számunkban elmondottak ezekre a válaszokra is mértékadók. De nrégegyszer ismételjük, ne legyenek ridegek a főnökök! Ne feledjék el, hogy a pincérség képezi talpkövét, alapfundamentumot a vendéglős-iparnak. Ne rombolják szét a fundamentumot, mert ha azt megbontják : összedől az egész épület.Ez pedig alig lehet szándékuk.

SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI

A magyar óvadék- és leszámítoló bank m. sz. 
közgyűlése.K hó 10-én délelőtt 11 órakor tartotta meg a magy. óvadék és leszámítoló bank — mely igazán szép eredményt ért el az első évben, az első évi közgyűlését.

Katona Géza nyitotta meg a közgyűlést, ecsetelvén, hogy mily sikerrel munkálkodott a bank az első év alatt. Ez fő érdeme lvády Rezső vezérigazgatónak ki pártatlanságával és odaadással vezeti az intézetet. Az " buzgalmának köszönhető, hogy az intézet ezen egv év alatt az első intézetek közé sorolható, lvády Rezső felolvassa a közgyűlés jelentését és zárszámadását mely tudomásul szolgál. Hahothy Sándor megteszi a felügyelő bizottság jelentését, mire Katona Géza mint elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére, Szabó György, Patonav Géza «  Enged Zsigmond urakat a szavazatszedő bizottságba Maradi Nándor, Németh István, Szép Lajos, urakat kcr' fel. Hahothy Sándor újból köszönetét fejezi ki az

egész tiszti karnak, mint akik odaadólag munkálkodtak, hogy az intézetet arra a színvonalra emelték amelyen most már szilárdan áll és kéri a közgyűlést, hogy lvády Rezső vezérigazgatónak Fenyő Izidor titkárnak jegyzőkönyvileg köszönet szavaztassák Egyben kéri a felmentvény megadását.
Stoel ur azt indítványozza, hogy miután a tisztikar hivatását becsületesen betöltötte a tisztikar újból válasz- tassek meg. A közgyűlés úgy igazgatóságot mint felügyelő- bizottságot újból egyhangúlag megválasztotta.
Kovács József inditványoza, hogy a személyzet fizetés javításban részesüljön. Katona Géza erre azt felelte, hogy első évben azért nem adhadtak több fizetst mert mint uj intézet kellett, hogy a kiadásokkal óvatosak legyenek. Ezidén illetve a második évben már felemelik a tisztviselők fizetését. Ennek kivitelével a közgyűlés az igazgatóságot bízta meg.Igazgatósági tagul rnegválasztatott újból lvády Rezső vezérigazgató. Boross Samu, Katona Géza, Glass Arthur, Dobroszky Ágoston, Veisz Jakab, Varga István, felügyelő-bizottság: Hahothy Sándor, Dr. Hacsay Antal, Diössy Tamás, Lovag Ember Károly, Katona Gyula' Weisz Géza.

SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYE 5

Szakszervezeti ügyek.Megint egy . . . Egy Schlegel Ferenc névre hallgató, magát pincérnek nevező sötét alak Guttmann Károly főpincérnek ellopta 100 koronáját és szivarkészletét. De nem sokáig élvezhette a szivarok bodros, kék füstjeit, sem pedig a pénznek hasznát nem vehette, mert nyakon csípték őt és most emélkedhetik a kaposvári ügyészség fogházában a történtek felett.Farkas Gyula szobapincér a Continental szállodában bandának nevezte a szervezett munkás segédeket! No no, Farkas szaktárs, lesz még maga bárány is! Mi nem ijedünk meg semmiféle farkastól, mert már láttunk mi nagyobb legényeket is a porba hullani, nem olyan kis pontot, mint maga Farkas uram !Győr híres városából jelentik nekünk, hogy az országos pincér-szövetség ügynökeit meg-, azaz szét- ugrasztották. Ez remélhetőleg meg fog történni máshol is, ahol öntudatos pincérek és szervezett munkások vannak. — A magunk részéről ugyan nem foglalkozunk az egész szövetségben utazó haddal, mert nagyon csekélyek ők egyenként és összesen, de mégis meg kell, hogy említsük a dolgot, mert hátuk mögött a töke áll rendelkezésükre ! Csakhogy ez még nem a győzelem fokmérője. Mert mi mögöttünk meg az ezernyi szervezett munkás-csapat á ll !Temesváron is megmozdultak a pincérek, hogy szervezkednek, de, sajnos, csak 38-an jelentek meg az első ülésen. Nem baj. Kezdetnek ez is elég. Ez a 38 lesz még ötször annyi is, kik előbb-utóbb győzni fognak, mert a bors, ha kicsi is, de erős ! Majd csak belátják a temesvári német, sörivó vendéglősök is. hogy a munkásság szervezkedése jogosult dolog. És pedig bizony előbb-utóbb ők fogják a levét meginni annak, ha kerékkötői akarnak lenni a szervezkedésnek!A szállodai, vendéglői es kávéházi alkalmazottak nyilvános gyűlése impozánsan folyt le f. hó 18-án a Bárányi-féle vendéglőben d. u. 4 és folytatólag éjjel 2 órakor, mintegy 1500 alkalmazott részvételével. A gyűlés lefolyásáról a „Népszava" a következőkben számol be: A kávéssegédek, éttermi segédek és kávéfőzők



6 1907. március 1.SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYEössz-szervező bizottsága nevében Vince Mihály üdvözölte a megjelenteket, kinek ajánlatára egyhangú felkiáltással elnöknek Boór Jenőt és jegyzőnek Kétől Károlyt választották meg. Elnök rövid megnyitó beszéde után Schönherr József előadó egybefoglalta a napirend két pontját: 1) Az alkalmazottak gazdasági helyzetét; 2) az országos szervezkedés hasznát és a keresztény- svindli-szövetség ismertetését. Kifejti, hogy egy „Országos Pincérszövetség" cégére alatt tönkrement ekszisz- Tenciák, kik valami „Fogadó" ciinii fércelmény íirkászai és egy volt rendőrspicli cs ipartestületi jegyző, valami Sarkadi József, merényletet terveznek a szállodai és kávéházi alkalmazottak szervezkedése ellen. A merénylet mögött a főnökök ipartársulatai állanak, akik e sötét alakokat azért bérelték fel, hogy egy sztrájktörő pincérszövetséget alakítsanak, amelylyel megbonthassák szervezett alkalmazottaik zárt sorait és kivált a pincérek szervezkedését letörjék, akik, mióta felismerték az osztálytudatos szervezkedés előnyeit és a férfi és női segédmunkásokat is szervezik, lázba hozták a munkáltatókat. Vissza tekint a régi mozgalmakra és párhuzamot von a múlt és jelen szervezkedése között. Rámutat az elért eredményekre, amelyek annak köszönhetők, hogy pl. a kávéssegédek a kávéfőzőkkel szolidaritást vállaltak. Így tegyenek az éttermi segédek is és szervezzék közösen a konyhaszemélyzetet a közös ellenség ellen. Az éttermi segédmunkások és munkásnők is vágyódnak a mentőcsőnak után, hogy kievezhessenek a révbe s eljuthassanak a szabadság szigetére, de nem a Polónyiakéra, hanem a szervezett munkásság táborába. Fölemlíti a pincérleány-rendszerf,'az éhbéreket, a munkáltatók profitdühét és a tanoncok, a pikolók és borfiuk féktelen kizsákmányolását. A pincérekben kell úgymond — igazán kifejlődni a forradalmi szellemnek, akik a léha dzsentri pezsgőzőket kiszolgálják, olt látják és tanulják meg gyűlölni a mai bűnös fárssdalmat, mert ez a légkör erre a legalkalmasabb. A kizsákmányolások megszüntetéséért szervezkedtek, de ma már a Harc odafejlődött, hogy a pincérek és kávéfőzők nem állnak egyedül, mert a szállodák és kávéházak összes alkalmazottai szervezkednek s e célból be is nyújtották a „Kávéházi, szállodai alkalmazottak országos szövet- ségé“-nek alapszabályait, melyeket szónok ismertet. Ennek ellenében ismerteti a fogadósok ál'al tervezett szent szövetségnek alapszabályait, melynek főcélja a 
szervezkedés cs a sztrájkok megakadályozása a főnö
kökkel közösen. Kijelenti, hogy e sötét banda tagjainak, mint a Gundelék és Bergerék kullancsainak a fővárosban nincsen talajuk, de a vidéken sem, mert ha a vidéken még ntnesenek is mindenhol öntudatos alkalmazottak, de vannak szervezett munkások, akik bennünket támogatnak.Ezután Kéföl és Krausz Ferenc harcra buzdították a jelenlévőket és végül Boór Jenő Ítészéit még a szervezkedés szükségességéről a házbér és élelem-uzsora miatt és felolvasta a következő határozati javaslatot:„A szállodai, vendéglői és kávéházi alkalmazottaknak e hó 18-án, a Baranyi-táncíeremben taitott gyűlése kimondja, hogy minden eszközzel törekszik a szolidaritás fejlesztésére és a legerélyesebb agitációt indítja meg a szállodák és kávéházak férfi- és nőmunkásainak szervezésére.A gyűlés utasítja az cgybehivókat, hogy sürgesse meg a belügyminisztériumban a már felterjesztett országos szövetség alapszabályait, mert abban mindnyájuk gazdasági érdekeit felkarolva látják. Felszólítja a csaposokat, háziszolgákat, konyhai férfi- és nőmunkásokat

stb., hogy az. éttermi segédek szervezetében szervezkedjenek.Végül tiltakozik ama tulipánmerénylet ellen, melyet egy-két bojkottált, a főnökök által felbérelt a ak egy „Országos Pincér Szövetség" felállítása céljából a pin cérség cégére alatt az alkalmazottak érdekei ellen elkövet,Az éjjeli gyűlésen Boór Jenő elnöklésével a napirendet a kávéssegédek részéről Neumann Izidor, az éttermiek részéről Vincze Aáihály elvtársak ismertették. Felszólalt még Grünfeld Mihály, ki statisztikai adatokkal bizonyította a pincérek rossz helyzetét és beigazolta, hogy a „sárgák szervezése" csütörtököt fog mondani.A kereskedelmi csarnok sztrájkja.. A napilapokból ismeretes, hogy a kereskedelmi csarnokban az éttermi munkások beszüntették a munkát, mivel nem voltak hajlandók az eddigi basáskodó bánásmódot tűrni. A csarnok intézősége erre ügynökhöz fordult és akadt is egy pár magáról megfeledkezett sztrájktörő, kik pincér- társaiknak öntudatos szervezkedését oly módon akarták megakadályozni, hogy helyettük munkába állottak- Az éttermi segédek szakszervezetének kiküldöttei megakadályozták azonban a sztrájktörőket abban, hogy munkástestvéreik eltiprásában segédkezzenek. A sztrájktörők el is menekültek onnét, mire a csarnok intézősége az egylet közvetítőjéhez fordult. Az elhelyező nem ismervén az előzményeket, küldött is oda éttermi segédeket, de azok a helyszínén megtudva a valót, nem állottak munkába. Most mindenféle utón módon igyekszik a csarnok vezetősége magán segíteni, de akármit csinál is, a 
szervezett munkások erejét megtörni nem tudja!

KÜLÖNFÉLE KÖZLEGÉNYEK.A sportclub alakuló értekezlete. A budapesti pincér egylet kebeléből alakult „Egyetértés" sportclub február 7-ikén éjjel 12 órakor tartotta alakuló értekezletét. A belepni szándékozók jelentkezhetnek Lipták János al- elnöknél minden délután 4—7 óra között a körhelyiségben Rákóczi-ut 9 b. 1. em. Az Elnökség.Vemleglöniegnyitas. Oltó Győző szaktársunk a Gyógyforráshoz címzett vendéglőt Zsigmond-utca 36. sz. alatt átvette és újonnan berendezve a forgalomnak átadta. Jó konyhájáról bájos felesége gondoskodik, jó borait pedig saját maga kezeli. Az Ottó vendéglő kartársaink kedves találkozó helye lett. A főpincéri állást 
András György tölti be.A szótla drágulása. Felemelték hát a szikviz árát is. A kis palackot 1 fillérrel, a nagyot pedig 2 fillérrel drágították meg a szódagyárosok. Avval indokolják meg eljárásukat, hogy úgy mondják, az ólom megdrágult és ez okozta azt, hogy négy szódavizgyáros tönkrement. Azt persze nem említik, hogy hány munkás is ment tönkre! És a munkások fizetését valószínűiig most a drágább árak mellett sem emelik.A törékeny leltár. Még mind ez ideig a főpin- cérek felelősek a törékeny leltárért. Nem mondjuk, hogy minden üzletben, de javarészt még mindég a főpincért vonják felelősségre, dacára, hogy az ipartársulat a rendkívüli közgyűlésén egyhangúlag elfogadta a budapesti pincér egyletnek erre vonatkozó és odairányuló indítványát. hogy a törékeny leltárért a főpincér nem felelős. Reméljük ez is meg fog változni mihamarabb!Á házinyul, mint etelfogas A piros szemű, kedves házinyul karriért csinált. A házinyul előmenetelét a husdrágaság okozta. Aminthogy ez okból eszik már a lóhust is Budapesten és egynémely vidéki városban és



1907. március 1. SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYEez okon lett kitűnő pecsenye Palermoban — a szamár- hús. A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete mozgalmat indított, melynek célja, hogy a budapesti piacra naponként minimális száz darab nyulat juttasson. Nincs állat- tenyésztési ágazat, amely gyorsabban helyre tudná hozni a mostani drágaságot okozó megzavart egyensúlyt a hústermelés terén, mint a házinyultenyésztés, melylyel minden falusi, sőt külvárosi lakos foglalkozhat. Takarmánya kikerül a konyhahulladékokból; szaporasága igen nagy, busa igen tápláló, ízletes, egészséges és könnyen emészthető. Budapest határában ma már 10— 15 nagyobb tenyésztés létezik, amelynek anyaga azonban egyelőre még csak továbbtenyészlésre szolgál. Budapesten kívül az ország többi részeiben is létesültek tenyészetek s Pozsony városában már piacra is kerül a nyulhus, melynek kilója ott egy korona.A föpincér kauciója. Évekkel ezelőtt Bokor János vendéglős Plasztikon-vendéglőjébe szerződtette Vas Bélát főpincérnek, aki helyett Kádár Dávid tette le a kauciót. Amikor Vas kilépett, visszakérte a kaucióját, de a vendéglős csak négyszáz koronát tett bírói letétbe, a többit pedig visszatartotta azon a cimen, hogy sok leltári tárgy hiányzik és Vas hitelezői a pénzt lefoglalták. A pincér azonban még ezerkétszáz kor. kauciót követelt vissza s ezért büntető feljelentést tett Bokor János ellen. A királyi törvényszék elszámolási viszonyt látott a dologban és a vádlottat fölmentette. A tábla helybenhagyta az ítéletet, amelyhez a Kúria is hozzájárult.Szombathelyi vendéglős- és pincérbál. A szombat- helyi szállodások, vendéglősök, korcsmárosok, kávésok és pincérek f. évi február 6-án a Sabaria szállodában fényes sikerű bált rendeztek.Biguli bált tartanak karlársaink Budán a Markovics- féle vendéglőben, (Döbrentei-tér). A mulatni vágyó kartársak meglehetnek róla győződve, hogy sikerülni fog a mulatság és azon otthoniassan érzik majd magukat mindazok, kik megfognak jelenni 1 Kérjük szaktársainkat, hogy minél többen jelenjenek meg.A Hungária piknik. A „Hungária nagy szálloda1' éttermi segédei 1907. évi március hó 4-én (hétfőn) a terézvárosi casino összes termeiben keringő pikniket rendeznek. Kezdete 10 órakor. Részvételi jegy vacsorával együtt 5 korona. A zenét Berkes Béla zenekara szolgáltatja. A rendezőség a következő urakból á ll: König Jakab, Marincich Gyula, Pauly Antal, Reichhardt István, Dukony Gyula, Berger István, Asboth Zoltán,

Gross Samu, Wiesner Antal, Kajári József, Pataki Aladár, Pospischil József, Totsche Vilmos. Reméljük, hogy ezen a szép mulatságon, mely mindig büszkeségét képezte, úgy a Hungária szállodabelieknek, mint egyáltalában a budapesti éttermi segédeknek, ezúttal is meg fognak jelenni a mulatni vágyók.A győri pincér-szakiskola. A győri vendéglősök' kávésok és a pincérkar a haladás modern követelménye, közé sorozta ezen szakiparágot illetőleg a szakiskola létesítését, a melynek Győrött, megvan a gyakorlati értéke. Hogy kedvenc tervüket megvalósíthassák, ahhoz elsősorban a két kar szervezete, az ipartársulat és a- pincér-egylet adtak vagyonukból tekintélyes alapot, a melyet öt év előtt fényes sikerű mulatság jövedelmével gyarapitottak. Az idénre is bált rendeznek erre a célra. Á bál március 7-én lesz és a rendező-bizottság 50 vendéglősből és 50 pincérből áll. Reméljük s óhajtjuk a jó ügy érdekében, hogy a bál minden tekintetben sikerülni fog.
Szerkesztői üzenetek.H. E. Nem tudtuk eddig okát, hogy miért jött vissza a lap. Most már világosabban látunkK. B. Rábavidék. Tudtunkkal most készülődik az a dolog, hogy azután idétlen szülöttképpen ki is múljon. Készítői: Géczi Kálmán, Sarkadi, l-'odor Károly, Flór Győző, Matcsád János, Takács, István, Dávid Sándor, Hegyesháty stb. Annak idején a többinek a nevét is nyilvánosságra hozzuk. Egyelőre bizalmas 

értekezletre hívják őket össze lesokszorositott lapokkal. Ha kívánja egy meghívót rendelkezésére áU. Levelének második pontjára vonatkozólag csak annyit, hogy legyen megnyugodva mi is törekszünk azon. Akit ön említett az csak vidéki előfizetőgyiijtő lehet, mert munkáját még eddig nem olvasták sehol.V. L. Engedelmet kérünk. Ilyesmibe nem mehetünk bele Mi a magunk dolgaiért helyt állunk s esetleg észrevételeknek melyek a mi ténykedéseinkre vonatkoznak, szívesen adunk helyet, de hogy egy másik lappal mi polémizáljunk, mikor az egészhez semmi közünk azt mégse tehetjük. Tessék azt azzal a lappal elintézni, melynek közleményei állal ön sértve érzi magát.
Orvosilag ajánlva. “S Shol a világon, amely a beteg lábat stb. egészségessé teszi, mint
Ritkó Győzőnél V1„, jSES’k  «.Nyilt-tér*)

Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja1904. St. Louis Grand Prix. Külfüldi utazáson kérjen mindenütt Szt.-Lukácsfürdői 
KRISTÁLY-flSUfínYUIZET!

fl K r i s t á l y  - f or rásszénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emész- tési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali és bor- viz. Hathatós szomjcsillapitó. — Vidékre éss,külföldre fuvardijmen- tes szállítás. — Kérjen árjegyzést. — Szénsavtelités-nélkilli töltés is rendelhető, mely hasonló enyhesége folytán pótolja a francia és St.-Gal- Icni vizeket
Szt, Lukácsfürdó Kufvállalat Budán.
*) E rovfltlmn küzlöttakért vállal

felelősseget a Szerit.
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0

N  A világhírű francia

$ DELBEGK & Comp

s

)
$

+

* Brázay Kálmánnál
4  Muzeum-körut 23.

reimsi pezsgöborgyár és a 
müncheni Hofbráu

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

é

+

<

S
s
ss
s

T r a n s y l v a n i a  Sec
Louis Francois ^ Corop.
császári és kir. udvari száliitók. ~  Fülöp Szász Coburg Gothai Herceg Ö Fensége szállítói.

BUDAFOK.
H o r S  C o í j c o ú r S .Vezérképviselöség :

BUDAésBLOCNMANN
Budapest, V., Akadémia-utca 16. szám.Telefon :

BUDAFOK 15. SZÁM.

12 elsőrendű kitüntetés.Főraktár:
BORNEtSYI FERENCZ
Budapest, V. kér., Gizella-tér I. szám.Sürgönyeim:

FRANCOIS BUDAFOK.

<Ríiri



1907. március I. SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYE
BUDAPEST TELEFON. BECS TELEFON.
ZORN MÓR
butorszállitási- és beraklározási vállalata

BUDAPEST,
Vili., Jó z se f-k ö ru t 18. szám.E lvállal mindennemű költözködéseket, bútorszállításokat úgy helyben, mint vidékre, vasúttal vagy hajón, csász. és kir. szabadalmazott bútor- kocsikkal. II

£

Minden kárért teljes felelősséget vállalok.
BeraKfározás száraz és tiszta rabfáraKbap. Csomag- és podgyász - szállítások elvállaltalak.

F O G A KEgyesek és teljes fogsorok, teljesen szájpadlás és inylemez nélkül is. Arany koronák, arany- és kau- csuk-hidak, melyeket nem kell és nem is lehet a szájból kivenni; eltörhetetlen, a gyökerek eltávolítása fölösleges, rágásra azonnal használhatók, 10 évi jótállással 24 óra alatt készíttetnek. Vidékiek megvárhatják. Saját találmányi! szájpadlásnélküli miifogak kizárólag csakis műtermemben készíttetnek mérsékelt árak mellett.B A R N A  I. fogműterme
BúdapeSt, VII., KcrcpeSi'út 18. sz.Egyesületi tagok 20 százalék engedményben részesülnek.

Piadal
«í.«. «J.í.*íi* w  *Ví*

(francia módszer szerint)
£berl>ar<lt = 

— Antal

pezsgőgyárából,
B udaf  ob-

P T W o i j : BUDAFOK 3 0 .
A legnagyobb kincs a jó egészség,

melynek fökelléke a tiszta levegő!Hogy szobánkban állandóan
tiszta, üde levegő legyen,rendeljük meg

Beck Károly szab. ablak
a i  szellöztető-készülókét. =E találmány kitünően bevált. Egyszerű szerkezetű és minden ablakra alkalmazható. A legcélszerűbb és leghigiénikusabb szellőztetőkészülék.Levélbeni megkeresésre tovább felvilágosítássalszolgál szab. ablakszellöztetö- késziilék készítő =Beck Károly

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

PénzkölcsöntíöldbirfoísraHázadraT e l i d r eé p í t k e z é s r eI. II. III. bekebelezésre.Személyhitelt mindenkinek kezessel és annélkíil.
=  T i s z t v i s e l ő  k ö l c s ö n ö k é *  =5—25 évi visszafizetésre, valamint
házak ,  t e l k e k  a d á s - v é t e l é tközvetítünk.
Budapesti Hitelforgalmi Intézet

Budapesten, VII., Rottenbiller-utca 1. szám.Fiók-iroda :
K I S P E S T E N ,  Hunyady-utca 19. szám.t ' l  Értesítés válaszbélveg ellenében.

---------------------- --------------

TÖRLEY JÓZS.ésT8.*

Legynagyobb Budapest fö- és székvárosig y e r m e k -  é s  f i u - r u h a  r a k t á r a
Ziegl?r A. és Rokoi)Steii) S.

B udapest, IV . k é r ,, K áro ly -u tca  3 . s z á m .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-lapokat s 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 ruhajelző-festókek minden nagyságban rendelhetők D a m Ii a u Í I a  I/A x a I u  sokszorosító-készülékek, Hektograph-BerKOY tS Karó V raktárában Budapest. V I I . sip-wu u u i i i u  i i u i  u i j  u t c a  11. s z  Árjegyzék bérmentve.

TÖRLEY
JÓZS. E-.PPEZSGÖGYÁROSOKPincék:Budafok (Bpest mellett) Irodák :BUDAPEST, Vili.,Esterházy-utca 22

1907. március ].

TELEFONMegrendelések számára 5 3 -1 4 .Üzletvezetőség : 54—93.
Figyeljünk a TÖRLEY- 

pezsgö valódiságára! 
v # r  Óvakodjunk az után

zatoktól! " » ■

A r a m  m i forrásszénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — Óvszer fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a
Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán.

„Rasol" Kés nélkül borotvál!!!Egészséges! Kellemes! Olcsó!
I kgr. elegendő 30-szori borotválkozásra. Ára helyben K. 2.40. Vidékre 

3 kor. elöleges beküldésével bérmentve, utánvéttel *0 fillérrel drágább.Egyedüli készítő és szétküldö
R/LSOL  ̂ veffy'par' v̂ -**aia^B u d a p e s t ,  V I . ,  V á c i - k o r ú t  5 5 .  s z .Kapható Budapesten :

Török József gyógyszerész Király-utoa 12.
Neruda Nándor 
Ka^smaroff A 
Fodor Márton 
Áos Mihály 
Molnár és Móser 
Detsónyl Frigyes 
Detsónyi Károly 
Stern Zsigmond

drogéria Kossuth Lajos-utca 7. 
Kerópesi-ut 39. 
Király-utoa 31-33. 
Lipót-körut 27.
Ko onahoroeg u. II. 
Marokkól-utoa I. 
FürdÖ-u. 19.
Váol-körut 42.

és minden drogériában.

ENöEL A, cimtábla-festő BUDAPE ST ,  IV., Gróf Károlyi-utca 28. szám.
„Hungária zá szló gy ár” 

és díszítési vállalat
Telefon 8 3 —0 1.

Á r je g y z é k  in g y e n  és bérmenfci/e,Elek Lipót könyvnyomdája Budapesten.
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