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ahová a kéziratok, levelek és pénzküldemények küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

A vendéglősipartársulat 
politikája.

(B. J.) Ha van Budapestnek vendéglős- 
ipara, „ amelynek érdekében kongresszusok 
rendeződnek, akkor ennek a vendéglős
iparnak «ipari békére» van szüksége, hogy 
a rázkódtatásokkai járó nagy gazdasági 
harcokat elkerülje. Az ^állandó béke*, a 
tőkések és munkások ölelkezése, természe
tes, a kapitalista álmok birodalmába tarto
zik és megvalósulni a vendéglősiparban 
sem fog soha a mai társadalomban. Mindez 
üres ábránd, lehetetlen egyesülés, vagy 
Kővári Jenő-féle egyének ostoba ideája és 
hamis eszköze arra, hogy a béke jelszava 
alatt pozícióba lehessen törtetni és ka
paszkodni a munkásság hátán — a mun
kásság ellen.

Ennek az ábrándnak nem is ülnek fel 
ma már okos munkáltatók, mert a gazda
sági harcok élességét okos iparpolitikával 
csökkenteni lehet. Engedményt kell tenni a 
munkásoknak!

Az engedményekkel folytonosan sző
kébb körre lehet szorítani a gazdasági 
harcokat. Az engedmények megadása 
fegyverszünetet, ipari békét jelent s ennek 
egyedüli biztosítéka a «kollektív szerződés*.
A mi kollektív szerződésünknek is ez a 
lényege és előnye a munkáltató urak és 
éttermi segédek számára és természetes, 
hogy ennek megújítása 1910 május 1-én 
ismét biztosítaná bizonyos évekre nem a 
munkáltatók és éttermi segédek ölelkezését, 
— hanem a magyar vendéglősipar cipari 
békéjét* és nyugodt fejlődését Buda
pesten.

A magyar ipar gyengeségét fényesen 
igazolja a koalíciós nagybirtokpolitika 
utolsó három esztendejének gazdasági 
harca. A gazdasági válság a munkásokat I 
tétlenségre kárhoztatta, uj követeléseket 
nem is állíthattak, csak a kollektív szerző
dések megújításával akarták a békés mun
kát biztosítani. A munkáltatók azonban erre 
nem voltak hajlandók, mert felültek a kor
mány kutyaszövetségei uszításának és 
ahelyett, hogy a koalíció agrár- és ipar
ellenes politikája ellen szervezkedtek volna, 
a koalíciónak lettek uszályhordozói és a 
munkások ellen szervezkedtek, mert azt 
hitték: «ha nincs szerződés, akkor a mun
kások gyűlölt összetartó erejét letipor
hatják*.

A gazság nem sikerült; legfelebb egy
két kisebb szervezet lett gyengébb, de ez 
sem a munkáltatók erejének köszönhető, 
hanem a koalíciós kormány bűnös, egy
oldalú beavatkozásának volt a következ
ménye. De a szervezeteket, a munkások 
összetartását letörni még sem lehetett, mi
ként a kávéházi alkalmazottaknál láthattuk. 
E helyett megszülettek az állandó «gazda- 
sági guerilla-harcok*, az ipari béke helyett 
az állandóan éles és mindenhol megnyil

vánuló «osztályharc». A kormányhatóság 
egyoldalúsága és rendőri intézkedései által 
felfüggesztett kávéházi alkalmazottak szer
vezete ma is féltékeny gonddal őrzi azo
kat a vívmányokat, melyeket régebben ki
vívott és kíméletlenül ráüt arra a kézre, 
amely a zsebükben akar kotorászni. A 
munkaidőt meghosszabbítani, a munkabért 
megrövidíteni ma már nem lehet. Mire való 
hát akkor az örökös gazdasági harc?

Erre a kérdésre nekünk megfelelni feles
leges, mert a kávésuszitók eme őrületébe 
a vendéglős ipartársulat, legalább a mai 
napig bele nem esett. A vendéglősipar
társulat politikája ma a kollektív szerződés 
alapjan áll, az ipari béke fundamentumán 
nyugszik. Miért?

Mi azt merjük hinni: bizonyára azért, 
mert a vendéglősipartársulat vezetőiben 
demokratikus, szabadgondolkodó szellem 
uralkodik és van annyi modern ész, hogy 
megértsék, miszerint a fejlődés jelenlegi 
fokán nem lehet egy ipar munkásságát 
állandóan rabszolgatörvények hatálya alatt 
tartani, nem lehet a magyar pincéreket sem 
hosszú ideig az őket körülövezö országok 
pincérmunkásainál rosszabb gazdasági hely
zetben tartani.

Két eshetőség van tehát a budapesti 
vendéglősipartársulat politikájában: «vagy 
a demokratikus ipari Magyarország meg
teremtéséért való küzdelem, a demokratikus 
és szabadgondolkodó radikális polgárság
gal és szervezett munkássággal karöltve mint 
az általános, egyenlő, titkos választójog hívei, 
a mai feudális politikai rendszer ellen, 
kollektív szerződéssel. Vagy az iparellenes 
kutyaszövetségi őrület, mint az agrár érde
kek uszályhordozója.

Vagy felül a vendéglősipartársulat annak 
a pár rövidlátó, őrült uszitónak, akik leg
utóbb nálunk is handabandáznak és rágal
makat szórnak az éttermi segédekre és 
akkor nem köti meg újra a kollektív szer
ződést. Ezzel az ipartársulat politikai uszály
hordozójává válnék annak a bomlásnak 
indult politikai rendszernek, melynek élén 
a koalíciós kormány állt és mely most 
bukófélben, mint az általános, titkos válasz
tójog ellensége, még mindig azon dol
gozik, hogy az ipari Magyarország meg 
ne születhessék. A magyar vendéglősipar
társulat is beáll a fekete reakció táborába 
és a vendéglősiparban is megkezdődnek 
a gazdasági guerillaharcok. A koalíció és 
vele a mai kormány belekerül a feledés 
homályába és nemsokára kedvezőbb gazda
sági viszonyok közé kerül az ország. Es 
akkor ütni fog a megtorlás órája. Az el
vakultak és dühöngök felébresztése. Es 
akkor hiába fognak az uszitók rágalmazni 
és dühöngeni az alkalmazottak ellen. Az 
éttermi segédek nem engedik elpusztítani 
a vendéglősipart és éppen azért hozzá
látnak majd a jobb munkafeltételek kiküz
déséhez. Jönnek majd a nagy gazdasági

harcok, de a károkért azok lesznek felelő
sek, akik őrületükben meg akarták alázni, 
ki akarták fosztani az éttermi segédeket. 
Az- uszitók nem akartak békét. Majd meg
látjuk, hogyan látják a harcot, ha küzdel
müket nem támogatják a munkanélküliek 
százainak nyomorúsága. A bekövetkezendő 
nagy gazdasági harcokért az uszitók lesz
nek felelősek!

A másik eshetőség a jobbik: az ipartár
sulat mai, modern, céltudatos politikája: 
újra megkötni a kollektív szerződést és 
biztosítani a vendéglősiparnak az ipari bé
két. Megadni a munkásnak, ami a mun
kásé!

A vidék.
( W.) A fővárosban dolgozó szaktársak leginkább 

az ősz felé kénytelenek tudomást szerezni arról, 
hogy a vidéken is vannak pincérmunkások, akik 
ilyenkor százával zarándokolnak fel a fővárosba 
munkaszerzés céljából. Eltekintve attól, hogy ilyen
kor a fővárosban a szervezett pincérmunkások 
százai kénytelenek kenyér nélkül, étlen-szomjan 
lézengeni naphosszat és munkát a vidéki szaktár
saknak egyesületünk egyáltalán nem adhat, mert 
hiszen még a saját régi tagjaival is képtelen erre, 
meg kell állapítanunk, hogy ez igen beteges álla
pot, amelyet minél előbb orvosolni kötelességünk.

Helyi szervezettel rendelkezünk csak. És ez az 
oka ezen a téren minden bajnak. A vidéken a 
munkaviszonyok csaknem az egész országban ren
dezetlenek. Midőn az ősz kezdetével beáll az egész 
vonalon a munkanélküliség, a vidéki szervezetlen 
tömeg, arra való tekintettel is, hogy a fővárosban 
a munkaviszonyok rendezve vannak, valósággal 
elárasztja a fővárost és rendkívül veszélyezteti a 

fővárosban már kivívott eredményeket, mert hiszen 
ez a vidékről feltóduló éhes, szervezetlen tömeg 
éhbérért is elmegy dolgozni, csakhogy kenyere 
legyen.

Ezen az állapoton változtatni kell, minthogy vál
toztatni akart a szervezet már fennállása óta, csak
hogy nem volt módjában. Igaz, hogy papiroson 
létezik országos szabad szervezet, de ez korántsem 
volt képes — minthogy az idők folyamán be is 
bizonyult — ezen a téren változtatni. Szabad szer
vezet mellé feltétlenül szükséges egy reális, erős 
alapon nyugvó országos szövetség, amelyben az
után az egész ország pincérmunkásságát — segéd
munkásokat és segédmunkásnőket is — be kell és 
be is lehet vonni.

A politikai viszonyok hátráltatták eddig az orszá
gos szövetség létrejöttét. Csaknem három eszten
deje annak, hogy a belügyminisztériumban hever
nek az országos szövetség alapszabályai. Semmi 
hirt sem hallottunk eddig az alapszabályokról. 
A koaliciós-agrárius kormány, amely esküdt ellen
sége minden haladásnak, ha uralma eltartott volna 
még ötven esztendeig, akkor se hagyott volna jóvá 
egyetlen egy munkásegyesület-alapszabályt sem. De 
ezer szerencse, hogy ez a társaság elpusztul a föld 
szinéről és előreláthatólag a politikában teljes vál
tozás fog beállani, legalább ugyannyira, hogy a 
munkásság nem lesz állandóan kitéve a hatalmon
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lévők üldözési dühének, valamint a politikai válto
zás egészen bizonyosan olyan áramlatot hoz a 
politikai élet felszínére, amely kom olyan  fog töre
kedni arra, hogy legyen ipar és kereskedelem is  
ebben az országban, nemcsak a tizezerholdasok 
kizsákmányoló telepe. Ilyen politikai áramlat azután 
szükségszerűen magával hozza az ipari proletariátus 
szervezkedését.

Erős a kilátás tehát arra, hogy lehető rövid időn 
belül abban a helyzetben lehetünk, hogy valóra 
váljon az a törekvésünk, hogy megteremtsük a 
szállodákban, éttermekben és kávéházakban alkal
mazott összes munkások és munkásnők országos 
szövetségét és akkor ezen a téren fennálló óriási 
bajokat orvosolni leszünk képesek.

Mindaddig, inig ez nem létezik számunkra, állan
dóan ki vagyunk téve annak, hogy a vidéki szer
vezetlen munkások nemcsak, hogy veszélyeztetik a 
fővárosban meglévő árszabályt, hanem a szó leg
szorosabb értelmében valósággal sakkban tarthatják 
ezek a vidéki szervezetlen kulik a fővárosi szerve
zett szaktársak tömegét.

Óriási hiányát érezzük nap-nap után az országos 
szövetségnek békés időben is. Hát még egy harc 
esetén. A kávéssegédek harcánál láttuk, hogy a 
sztrájktörők a vidéki szervezetlen kulik voltak. 
Ezekkel szemben tehetetlenek vagyunk még ma. 
Nem tudják felfogni, átérezni a szolidaritás óriási 
fontosságát: neveletlenek. A szövetségbe való 
bevonás után nevelve lesznek és akkor úgy béké
ben, mint harcban egygyé leszünk velük.

Ma a vidék a szervezetre veszélyt jelent szerve
zetlen voltánál fogva, de ha ott is lesznek szerve
zeteink, megszűnik ez a veszély és előáll egy olyan 
helyzet, hogy csinálhatunk a vidéki szaktársak 
részére is árszabályt, amely azután emelné a bére
ket, javítaná a viszonyokat, egyszóval, nem hajtaná 
a fővárosba a szervezetlenek tömegét, mert itt job
bak a viszonyok. A szervezet pedig uralná a hely
zetet az egész országban.

Csakis egy reális alapon nyugvó országos szö
vetséggel lehet gyökeresen megváltoztatni a mai 
tarthatatlan viszonyokat és elhárítani azt a veszélyt, 
amely ezen a réven fenyegeti a fővárosi éttermi 
segédeket.

Minden éttermi segédnek kötelessége ezért részt 
venni abban a nagy és fontos munkában, amely a 
mai politikai helyzet gyökeres megváltoztatását 
célozza. Ha a politikai helyzet megváltozik, lesz 
egyesülési és gyülekezési szabadsága a munkásság
nak, amelyet ha ki fog aknázni, szépet, nagyot és 
nemeset alkothat.

Egyleti életünkről.
Ha közelebbről akarnók megvizsgálni azokat a 

jelenségeket, melyek az egyesületi életünkben elő
fordulnak, az igen hosszú és kimerítő munkát 
igényelne.

Számtalan oly esetek fordulnak elő, melyek a 
modern mozgalmat a fejlődésben nagyon is meg
akasztják.

Történnek például oly dolgok, hogy egyik a 
másikát megsérti jogtalanul, a másik ezért meg
haragszik és hátat fordít a szervezetnek, haragból, 
bosszúból nem gondolva arra, hogy dacosságával 
a szervezeti erőt csökkenti.

Mert, hiszen minden egyes munkásra nagy szük
sége van a szervezetnek. Akár kicsiny fokú a tu
dása, akármilyen a múltja. (Értem ezalatt ha eset
leg talán vétett a múltban a szervezet ellen.) Ilyen 
értelemben birjuk megmenteni széttagolt erőinket. 
A szaktársak maguk is irigyek, legalább egy része, 
saját dolgozó munkástársaikra, mert az talán a leg
jobbat akarta a figyelmeztetésével.

Es igy keletkezik a súrlódás ragályos betegsége, 
az ellenségeskedés munkástestvéreink között. Még 
mindig vannak olyanok, kik személyes haragból 
távol maradnak és nem veszik ki részüket a szer
vezés munkájából. Hát ezt egyrészt értem, mivel 
egészen elvesztik kedvüket és azért dacosan fúj
nak a vezetőség munkájára. Ha jogos a kritika és 
be lenne bizonyítva a vezetőség rossz munkája, 
akkor magam is oda fogok állani, mert szoktam 
is a kritikai jogomat gyakorolni, de nem jog
talanul.

Véget kell vetni ennek az ellenséges állapotnak, 
még pedig minél előbb, mert az idő drága és 
szükségünk van embereinkre.

Ha mi tényleg cselekedni és tenni akarunk, ak
kor véget kell vetni az egymás elleni harcnak és

utat kell keresni, hogy megértsük egymást minden 
szemrehányás nélkül.

Hiszen nekünk nem az a célunk vagy felada
tunk, hogy magunk között szítsuk a haragot, ha
nem azok ellen ktizdjünk, kik semmi áron sem 
akarnak meghajolni igazságunk előtt.

Vagy pedig azt hiszitek munkástestvéreim, hogy 
azok, kik a legnagyobb odaadásukkal és szorgal
mukkal igyekeznek a válságos helyzetben rendet 
és jobb megélhetést biztosítani nekünk, talán ön
érdekből teszik ezt ? Pedig higyjétek el, hogy 
közérdekből, az összesség kívánságára áldoznak.

Nem kívánnak hálát, babérokat, csupán csak 
egyet: mindenki váltsa be azt az igen sokszor 
hangoztatott elvet, hogy töm ö rü ljü n k  egy táborba 
és szegődjünk egy elv szolgálatába, melyről igazán 
meg vagyunk győződve, hogy édes mindnyájunk 
érdeke kívánja.

Tudjuk mi azt, hogy a h a la d á s n a k  a  m u n k á s 
m o zg a lm a kb a n  e llená llha ta tlan  fe j lő d ő  ereje van, 
melyet senki kedvéért megakasztani nem szabad, 
sőt óriási bűn, mely kegyetlen büntetéssel jár.

El kell érkezni annak az időnek az egyesületi 
életünkben, amikor mindannyian otthon és jól 
érezzük magunkat ellenségeskedés nélkül.

Úgy legyen ! Toll.

SZEMLE.
A XX. század legnagyobb gyaláza

tosságára  és szégyenére e hó 14-én, a 
klerikálisok uszításának hatása alatt kivégez
tette a spanyol államhatalom Ferrert, ezt 
a kiváló szabadgondolkodó tudóst, akinek 
csak az volt a bűne, hogy a klerikalizmus 
ellen harcolt egész életén át. Óriási vagyo
nát népkönyvtárak és iskolák fentartására 
fordította és midőn júniusban a forradalom 
Barcellonában kitört, Ferrer nem tett egye
bet, mint minden más becsületes szabad
gondolkodó, szimpatizált a forradalommal. 
A forradalom leveretése után azonban a 
papok vérre szomjuztak. És ezért a csuhá
sok kormánya a montjuichi vár sáncaiban 
agyonlövette és menten el is földeltette az 
igazságnak és felvilágosultságnak ezt a lel
kes magvetőjét. De soha, amig élt, ilyen 
eleven és beszédes tanitó nem volt Ferrer, 
mint mióta a papok és a velük egy húron 
pendülő államhatalom elhallgattatták.

A papok Ferrer lelkét akarták s ha már 
az övék nem lett, legalább meg akarták 
szerezni az istenüknek. De a keménylelkü 
és erős elméjű ember az élete utolsó éj
szakáján, amikor az élettől való bucsuzko- 
dás szörnyű fájdalmai puhává teszik a 
lelket, úgy tett a csuhásokkal, mint életének 
diadalmas napjain: kiverte őket, elkergette 
őket maga mellől.

A csuhások megint levették az álarcot. 
Fizetni fog ezért nekik a müveit világ népe, 
nem a csuhások barbár és embertelen, de 
a műveltség fejlett és vértelen fegyvereivel. 
Megmozdulnak máris mindenfelé a haladás 
és forradalom erői és az ismeretet, tudást 
terjesztő propagandának nem lármás, de 
egyre sokasodó hangja lesz és legyen 
méltó visszhangja a montjuichi várban a 
szerdán reggel elhangzott lövéseknek.

A Budapesti pincéregylet, modern és 
müveit testülethez méltóan, gyászlobogót 
tűzött ki szimpátiája jeléül, a főváros szer
vezett munkássága pedig egy nagyarányú, 
hatalmas gyűlésen és tüntetésen tiltakozott 
a csukásoknak a XX. században elkövetett 
legnagyobb gazsága eilen. Minden jóizlésü 
és modern ember undorral és megvetéssel 
vette tudomásul a csukásoknak a haladás 
ellen elkövetett óriási gazságát. Ezzel csak 
elősegítették a leszámolás óráját, amely 
rövidesen ütni fog.

A koalíciós érdektársaság sehogy sem akar 
távozni a bársonyszékekből. Minden lehetőt és 
lehetetlent próbálnak elkövetni, csakhogy megma
radhassanak a husosfazék mellett és a dolgozó né
pet továbbra is vérig zsákmányolhassák ki. Leg
utóbb ismét valamelyes kibontakozási tervet sütöttek 
ki, amely természetesen odairányul, hogy ez az 
érdektársaság továbbra is együtt maradjon, amely 
a népnek éhséget, nyomort és jogtalanságot jelent. 
Pimasz egy kompánia ez ! Nap-nap után folyik a

vásár a nép bőrére — a nép nfíkUl. Undorító lát
vány! Az országot és a jogbitorló, ingyenélő 
heréket kitartó munkásság csak fizessen, katonás
kodjon és — hallgasson. Ezer esztendeje tart már 
ez az átkozott komédia, amelynek rövidesen üt a 
végórája. Ezt ők is érzik. Tudják, ha a nép jo
gokhoz jut, ez neki kenyeret is jelent. Ezért irtóz
nak annyira attól, hogy jogot adjanak a népnek. 
Ám a nép is tudatában van ennek. Azért jelenti 
ki a nép ig a z i pártja: a szociáldemokrata párt, 
hogy az a kormány, amely nem hozza meg a nép
nek az általános választójogot, jobb, ha nem jön, 
mert azt úgy elsöpri a népharag, hogy hírmondó 
sem lesz belőle.

HÍREK.
Figyelem, étterm i seg éd ek ! M inden hétfőn  

dé lu tá n  4  órakor a  szokott helyen bizalm i- 
fé rd  értekezletet tartunlc. Jelenjen  meij m in 
dé ti b iza lm i férfi-!

Minden kedden dé lu tán  4  ó rakor vá la sz tm á n y i  
ülés ta r ta tik . Teljes s zá m ú  m egjelenést kér

a z  elnökség.
A VII. kerületi értekezlet nem az Artista-Otthon 

kávéházban — mint jelezve volt —, hanem a G /ad is-  
kávéház  külön termében (Óvoda- és tRottenbiller- 
utca sarok) e h ó  25  én, hé tfőn  éjjel 1 órakor  lesz 
megtartva.

Minden szerdán délután 4 órakor a szer
vező bizottság tart ülést.

A Royal-O rfeutnba 40°/0-os kedvezményes 
blanketták 10 fillérért kaphatók a titkári irodában.

Főpincér szaktársak figyelm ébe! Számoló
cédulák a Budapesti pincéregylet titkári irodájában 
kaphatók.

Nyilatkozat. Alulírott a napokban erős felindu
lásomban súlyosan megsértettem a Budapesti 
pincéregylet tagjait, olyanformán, hogy az egyesü
let helyiségében botrányt okoztam. Ezt megbánva, 
az egyesület választmányától e helyen nyilvánosan 
bocsánatot kérek.

Budapest, 1909 október 14-én.
Előttünk: P in tér  Vendel.

W eisz K áro ly
K och G u sz tá v .
A kollektív szerződést újólag aláírták : Gundel 

Ferenc, a «Virágbokor»-étterem tulajdonosa és 
Schuszter Márton, a «Magyar Király* szálloda tu
lajdonosa.

A W urglics-étterem ben dolgozó * sza k tá rsa k» 
a napokban * gyönyörű*  jelét adták a testvériség
nek. Egy ottan dolgozó szaktársra, akinek a képe 
nem tetszett a többinek, egyszerűen, minden bizo
nyíték nélkül, ráfogták, hogy megrövidíti a többit 
és evégett egy szép nap reggelén nem engedték 
elkezdeni dolgozni, anélkül, hogy meggyőződtek 
volna bűnösségéről vagy a szervező bizottságnak 
bejelentették volna. Ezen ügyből kifolyólag a szer
vező bizottság házi értekezletre hivta össze az ott 
dolgozó szaktársakat, hogy megállapíthassa ezen 
szomorú ügyben az igazságot. A tárgyalások folya
mán a szervező bizottság teljesen beigazoltnak látta 
azután, hogy egy szó sem igaz ezen súlyos rága
lomból és ennek a nagyon megbántott szaktársnak 
a teljes elégtételt megadta, azok pedig, akik ezt a 
gyalázatos dolgot elkövették, szintén elvették méltó 
büntetésüket. Meg vagyunk róla győződve, hogy 
többé nem fognak ilyen igazságtalanságot elkövetni 
egy szaktárssal sem.

Nyilatkozat. Alulírott akkor, midőn a Con- 
cordia 11. számú éttermében úgy Judovics szak
társamat, mint a szervező bizottságot megsértettem, 
hibámat fe lheviilt állapotban követtem el és ezért a 
bizalmiférfitestiilet előtt úgy a szervező bizottság
tól, mint Judovics szaktárstól bocsánatot kérek.

Budapest, 1909 október 18-án.
Előttem : G regorits G yula .

W eisz K ároly.

A vendéglősök királya. Ezt a hangzatos címet 
adták L yons  József londoni vendéglősnek, aki kö
rülbelül 10.000 embert — szakácsot, cukrászokat, 
étel- és italhordókat, szolgálókat — foglalkoztat. 
Lyons a vendéglője raktárában több ezer csészét, 
30.000 tányért, 50.000 poharat, temérdek abroszt és 
asztalkendőt őriz. Nyolc kemencében siitteti a ven
déglőjében szükséges kenyeret. Cukrászdája napon
ként 30 tonna vajat fogyaszt el. Lyons rendezte a 
múlt évben a nagy aberdeni lakomát, amelyre 
90 teknősbékát, 800 halat, 1200 kakast, 2000 kotclet- 
tet, 220 üriicombot, 2500 fürjet, 500 kappant és 
6500 font szőlőt szállított Londonból. Az asztalnál 
750 éttermi segéd szolgált fel.
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Nyilvános megrovás. A szállodai és éttermi 

segédek szervező bizottsága Riemer József éttermi 
segédet (Concordia II.) ezúton nyilvánosan rója 
meg, mert nem viselkedett öntudatos munkáshoz 
méltóan úgy a szervező bizottsággal, mint a 
bizalmiférfival szemben. Egyben figyelmezteti, hogy 
viselkedjen tisztességesen és öntudatos munkáshoz 
méltóan, különben radikálisan fog vele szemben 
eljárni. A  szervező  bizo ttság .

Tolvajujság. Rövid idő óta jelenik meg Moszkvá
ban ez az újság «Barfüsserzeitung» cim alatt, amely 
úgyszólván hivatalos közlönye lenne az orosz- 
országi betörők és tolvajok társadalmának. A lap 
élethii tudósításokat hoz a legfrissebb betörésekről, 
azoknak eredményéről vagy eredménytelenségéről. 
Kritikát gyakorol a «munkáról* s utasításokat ad 
a «munkák» elvégzésére. Természetesen a lap nem 
nevezi meg sem a kiadóját, sem pedig a nyomdát, 
ahol ez készül. Ennek tudható be, hogy az orosz 
rendőrség mindezideig a legszorgosabb kutatások 
dacára sem tudta megtalálni a reá nézve valóban 
fontos lapnak az előállítási helyét, idejét és ki
adóit. Úgy látszik, hogy «Azevek* nélkül minden 
kutatásuk csütörtököt mond.

Kereskedés em berzsirral. Napóleon egyszer 
ágyutölteléknek nevezte az alattvalóit, de még na
gyobb joggal nevezhette volna fáklyáknak is, mert 
aznap estéjén, melyen Mária Lujzával megesküdött, 
a Luxembourg-palolát, a kertjét s a bal Szajna- 
part egyéb palotáit oly fáklyákkal világították ki, 
melyek égőanyagát emberi hullákból vett zsir ké
pezte. Az orvosi főiskola szolgái virágzó s nagyon 
jövedelmező kereskedést űztek emberzsirral, mert 
hiszen Páris valamennyi kórházából ez iskolának 
szállították az emberi hullákat. Mivel azonban az 
emberzsir nagyon lágy, a szolgák disznózsírral és 
faggyúval keverték s ezt a keveréket nemcsak a 
fáklya- és gyertyakészitésre használták, hanem a 
drágakőhamisitók, sarlatánok, kuruzslók, javas- 
asszonyok is nagyban vásárolták, mert mindenféle 
babonás képzeteket fűztek hozzá s elengedhetetlen
nek tartották mindenféle varázsszerhez. De nagyban 
vették a kocsisok is, mert az emberzsir kitűnő 
tengelykenőcs. 18l0-ben Páris kórházi és klinikai 
szolgái valóságos ringet alakítottak az ember
zsirral való kereskedésre s ezt az üzelmet 1813-ig 
folytatták, amikor azonban a hatóságok neszét vet
ték a dolognak, a bűnösöket elfogták s keményen 
megbüntették. A tárgyalás zárt ajtók mögött folyt, 
mert a közönség az elvetemült embereket meg 
akarta lincselni. A pör után a rendőrség 7 mázsa 
emberzsirt foglalt le, mely szétküldésre már készen 
állt. — De bezzeg ma nem kell tartani attól, hogy 
élő emberek zsírját lenyúzó kapitalisták meg fog
ják lincselni, mert a köztudat oly sötét, hogy a 
kizsákmányolásnak ezt a fajtáját természetesnek, 
istentől eredőnek tartja és nem gyilkosságnak.

Az élő étlap. Sok nagy külföldi szállodában, 
ahol nemzetközi utazóközönség fordul meg, az ét
teremben egy vízzel teli nagy üvegtartály van fel
állítva, amelyben a halakat tartják és a vendégek 
kiválogathatják maguknak azt a halat, amelyet 
ebédre el akarnak fogyasztani. Amerikában most 
e tekintetben még egy lépéssel tovább mentek és 
a szállodák tetején nagy baromfiudvarokat rendez
nek be úgy, hogy a vendég a libát meg a csirkét 
is szabadon választhatja. A tetőre lift szállítja az 
embereket, egy mindig készen levő csinos majoros 
leány összefogdossa a kiválasztott baromfit és mi
alatt a vendég elkölti a levest, a halat és esetleg 
valamely közbeeső húsételt, addig a liba, csirke 
vagy kacsa is elkészül és sülve vagy kirántva 
asztalra kerül. A jelszó : gyorsaság nem boszor
kányság. Ám azért mégis kissé hihetetlen ez a leg
újabb amerikai szenzáció, ha csak nem tesszük fel» 
hogy Amerikában csupa lassuevő ember van, akik 
órákig is elbibelődnek levessel, hallal, sülttel, hogy 
azalatt a szárnyas sült is elkészülhessen.

L akásváltozás bejelentendő. Állandóan sok 
a rossz cim . A szaktársak csak úgy kaphat
nak pontosan lapot, ha a lakásváltozásokat 
állandóan bejelentik.

Lapzárlat minden hó 8, 18 és 28-án. Lapunk 
legközelebbi száma november hó 1-én jelenik meg.

A szerkesztővel értekezni lehet minden szer
dán és szombaton délután 4—6 óráig.

Az egyesület ügyésze: dr. L á szló  Jenő. Lakik: 
VI., Teréz-körut 5, II. em. Telefon : 85—45.

Sport. Nyilt tér.
Néhány szó az ifjúsághoz!

A világtörténelem tanai szerint a szellemi fej
lettség tett nagygyá nemzeteket és egyes népfajo
kat. A szellemi és testi fejlettség két elválaszt
hatatlan fogalom az ember életében, amely minden 
embernek saját érdeke és ennélfogva kötelessége 
a műveltség oly magas fokára emelni, ahonnan 
mindenki részéről elismerést és tiszteletet érdemel.

A szellemi művelődés útja nyitva áll előttünk 
mindenkor, de a testi művelődés korai s fiatalkori 
kötelességeket rá reánk.

Ma, a XX. században, amikor a világ elismert 
legműveltebb és leghatalmasabb nemzetei egyes 
sportágban ért vereségüket nemzeti becsületük 
vereségének tekintik, azt hiszem, felesleges bő
vebben fejtegetni az embersport nagy jelentőségét.

De célom, hogy főleg magunkról pincérekről 
beszéljek, akik közül a statisztika szerint a tüdővész 
évenként igen nagy száza'ékot követel. Térjünk 
magunkhoz és tegyük első kötelességünkké, testi 
épségünk jövőjéről gondoskodni.

Sajnálattal kell konstatálnom, hogy a pincérség 
ifjabbik része, akik már a modern korszellemben 
nőttek fel s akik már az iskolaéveik alatt is meg
győződhettek az embersport nagy előnyéről, inkább 
az idegekre káros ló sportta l fo g la lk o zn a k  nagy  elő
szeretettel és ahelyett, hogy pár órai szabad idejüket 
nemesebb célokra fordítanák, inkább a kávéházak 
füstös levegőjében töltik, vagy pedig eléggé el sem 
Ítélhető módon fecsérlik el.

Távol áll tőlem, hogy valakit sértsek vagy vala
kit életmódjában irányítani akarjak, még kevésbé, 
hogy az általam igen szeretett Egyetértés Sport
klubnak reklámot csináljak, hisz nekem ebből 
semmi anyagi hasznom nincs, de mint klubunknak 
megalakítása óta tagja és tagtársaim megtisztelő 
bizalmából titkára, a leghivatottabbnak érzem ma
gam e pár, talán hasznos figyelmeztetésre, mert 
tartsuk szem előtt a költő mondását, hogy : «Ép 
ész edzett testben él*. Cseke Lajos.

VICTORIA-kávéház
E r z s é b e t - k ö r u t ,  R o y a l - s z á l lo d a  m e l le t t .

N a p o n ta  z e n e h a n g v e r s e n y .
! 11 Szállodai ás éttermi segédek találkozó helye 11 

N E U M A N N  B É L A .  k á v é s .

Éttermi segédek találkozó helye:
Róma-kávéház,

a W esselényi-utcában, az e g y e s ü le t t e l  
szemben.

Elsőrangú zene. Külön helyiség.
Kitűnő billiárdok. Pontos kiszolgálás.

A Fium e-kávéházban 12 évig 
m űködő kávéssegéd.

SCHIFF ÉS RÁCZ  
a n g o l ú ri s z a b ó k .

(D ob-utoa 53. szám  a la tt .)
Külföldön szerzett tapasztalataink révén azon 

szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tisztelt meg
rendelőink legmagasabb igényeit is kielégíthetjük.

Az elvtársak pártfogását kérjük.

A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás

A L V áT C m
v ese- hőlyagbajolcnál, U öszvénynél, czukor- 

betegségnél és liuru tos báu talm ak iiá l kitűnő hatású. 
T erm észetes  vasm entes savanyuviz.

I Kaphntő ásványvizkereskudés'MMi vagy h Psduye-Lipóczl 
S ĵTator-forrás Vállalatnál V Itii'h'lfrikpart^

E. S. Ö. — V. A. C. 2 : 3. Az ‘Egyetértés 
Sport Club* folyó hó 3-án megtartott bajnoki 
mérkőzésén szép győzelmet aratott a III. osztályú 
bajnokság legnagyobb aspiránsán, a «Vivó és 
Athlétikai Club»-on, amennyiben az utóbbit 2 : 0 
arányban biztosan verte és egyszersmind beiga
zolta, hogy a bajnokságban még döntő szerep 
vár reá.

E. S. C. — Székesfehérvári Athlétikai Club.
Az ‘Egyetértés Sport Club* folyó hó 10-én Szé
kesfehérváron a fenti egyesülettel mérkőzött és azt 
8 : 0 arányban fölényesen verte. A fehérváriak az 
E. S. C. tiszteletére este a ‘Fekete sas»-szállodában 
bankettet rendeztek, amelyen több szónok az 
E. S. C. csapatát mintaképül állította a fehérváriak 
elé és a nagyszámban megjelent közönség lelkes 
éljenzése közt este 10 órakor utaztak vissza Buda
pestre a közös barátság szép emlékével.

Athletika. A szeptember hó 9-én megtartott és 
a versenyjury által megsemmisített */4 angol mért" 
föld síkfutást (Metropole-vándordij) folyó hó 4-én 
Neumann Ernő tagtárs nyerte 1 perc jó idő alatt 
és ezáltal az 1909. évre ő a vándordíj védője. Gra
tulálunk neki!

Felelős szerkesztő: Boór Jenő. 
Szerkesztő: W eisz Károly.

Kiadó: A lapbizottság.

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, VIII., Conti-utca 4.

Pincérek
figyelmébe

ajánljuk HERMANN 
GYULA fé rfiszab ó 
mestert, ki már húsz 
év óta csakis pincérek 
szabója. — Budapest, 
VII., Akácfa-utca 7.

KRISTÁLY
wénsawal telített ásványvize hasznos ital ttvágymaroknél és 
emésztési nehézségeknél. A legtisztább ée legegészségesebb asztali 
és borvlz. — Hathatós szomjcsillapitó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít « 

Szt. Lukácsfűrdő Kutvállalat Budán.

Vendéglősök figyelmébe!
Vásároljunk Holló Testvérek-féle saját 

őrlésű

csemegepaprikát
mely a vendéglős urak részére igen 
alkalmas, amennyiben az ételnek jó, 
zamatos ízt és szép szint ad. Kapható

Holló Testvéreknél
Budapest, VII., Klauzál-tér 6. sz.

Hirdetm ény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium

ellenó'rző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XXV. sorsjáték) I. osztályára szóló 
sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a fó'árusitóknak árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1909 november hó 18. és 20-án tartatik meg. A húzások a 
Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében nyilvánosan 
történnek a huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi 
árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1909. évi október hó 24-én.
Magy. K ir .  Szab.  

O s z tá ly s o r s já té k  Igazgatósága.
L U K Á C S .  HAZAY.
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A modern étlap
előállítására és helyes írására összeállított gyakorlati 
kézikönyv, minden étel és ital elnevezésének magyar, 
német és francia nyelven való ismertetésével, szállít 

2 forintért.
Továbbá nagy választékban hektographcikkek, kész 
útlapok, menü kártyák, konyhasöntes-lvek es könyvek, bon- 
biokk minden nagyság és színben, ruhatárszámok, bérlet- 
fllzetak, levélpapír és borítékok, szivarszlpkak (kívánatra 
cégnyomással is), legújabb pecsenye- és ha'diszek, torta- és 
tányérpapirok, slltemenykapszlik, papirszalvaták, papirlomez- 
tányérok, francia szalmaszopókak, fogvájók, ujságtartók, 

Irótábták, kréták, szivacsok stb.
Olcsó, szabott árak mellett gyorsan és pontosan szállít

RorlrnvitQ k á rn lv  hiktographkéciitő, Célszerű 
D c lK U  V l lO  l \ d l  U ly  irodai és vendójlöcikkek raktára

B u d a p e s t ,  V I I . ,  S i p - u i c a  II. s z á m .
Képes árjegyzék ingyen.

B E I T Z  J Á N O S
mííesztergályos, dákó- és b lliárdgolyó-gyár.

Kávéházi 
eszközök 
raktára 
és javitó- 
mííheiye.

Nagy választék uj és használt tekeasztalokban, 
kinaés alpaka kávéházi és vendéglői cikkekben.

Budapest, VII., Akácfa-utca 55, Düh-utcasarok.
Telefon : 81-30. Telefon: 81-30.

Pincérek figyelmébe!
Az elismert legjobb és leg tartósabb

P I M C É R - O I P Ű K
.  csakis

S E R E M  Z S M O N M l
Budapest, VII., Erzséhet-köriií 3B

kaphatók. Számos elisnierc-levél bizonyítja a cég szolid
kiszolgálását.

Állandó nagy választék kész iízieti és m indennem ű 
cipőkben.

Egy levelező-lapon kérem szivis értesítését és azonnal 
szolgálok.

Vidéki megrendelések utánvc'el mellett a legpontosab- 
_ bán eszközöltetnek.

m _____ ______ ______ _____ ______ i

Consum
részvénytársaság 

Budapest, V II., K ertész-u tca  20.
T e le fo n -sz á m : 80—14.

Saját szipkagyárában a legcsinosabb kivitelű és 
legkitűnőbb minőségű szivarszipkák készülnek, 
cégnyomással is. Saját gyártmányú szivarka- 
hüvelyek. Raktáron gyufák, fogvájók, kréták, 
szivacsok, táblák stb. Nagy raktár kávéházi 
felszerelésekből, sakkok, dominók, teke
asztal felszerelések, dákók, billiárdgolyók, 
ujságtartók stb. stb. Játékkártya gyári raktár. 
®  Képes árjegyzék ingyen. ©

Kristályforrás
vegyelemzései :

Orsz. Magy. Kir. 
Chemiai Intézet.

Az intéze.t kiküldöttje által személyesen 
vett KRISTÁLY-forrásból származó vízminta 
vizsgálatának eredménye:
A víz hőmérséke --- — ...................  25*3 C°
A víz fajsulya 18 C-on — .............. 1‘0008

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K) — — — --- — - - — 0 0093 gr.
Nátrium (Na) — ......................... 0-0334 »
Calcium (Ca) — — ...................  0 1268 »
Magnesium (Mg) ......................... 0 0465 »
Vas (Fe)...........  - ......................  0 0004 »
Chlor (Cl) — ...................  ........  0-0331 »
Sulfat (S04).................    01188 »
Hydrocarbonat (HC03) — ........  0-5002 »
Siiiciumdioxid (S i02)...................  0-0169 »
Szénsav (C02) 44*66 cmr'.............. 0-08S0 »

Organikus anyagot, úgyszintén salétrom
savat és ammóniákat a viz nem tartalmaz és 
igy a KRISTÁLY-forrásvizet igen tiszta cal
cium és magnesium-hydrocarbonatos ásvány
víznek minősítjük. Bakteriológiai szempont
ból pedig az állami bakteriológiai intézet 
ezen vizet tisztának és kifogástalannak 
m inősítette.

Budapest, 1908 március 17.
Orsz. Magy. Kir. Chemiai Intézet 

Budapesten.

M. Kir. Tud. Egyetem 
1. Chemiai Intézete.

A forrás hőmérséke — -- .......- 25*75 C°
A viz fajsulya 17*5 C-on--- 1-00074
A viz fagyáspontja -- — — - 0-035 C
Osmosisnyomás -- — -....... — 0-421 atm.
Elektromos vezetőképessége 0-0008661 ohm.cm. 

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vizben találtatott:

Kálium (K) -  -  ................... -- 0-0070 gr.
Nátrium (Na) ................. -  -- — 0-0328
Calcium (Ca) .............. — --- — 0-1277
Magnesium (Mg) ........  — -- -  0-0452 »
Vas (Fe) — 0-0004 »
Chlor (Cl) -  — -  — -  - — 0-0338 »
Sulfat (SÜ4) — ---------- — — 0-1118 >
Hydrocarbonat (HC03) — — — 0-5194 »
Siliciumdioxvd (Si02) ........ -  00170 »
Szénsav (CÓ2) .............. ~ -  0-0878 »
Összes szénsav (C02) - — -  0-46245 »

A nagy mélységből fakadó állandó össze-
tételű ásványvíz sem ammóniát, sem salétrom
savat, sem salétromossavat nem tartalmaz, 
organikus anyag úgyszólván nincs benne s 
igy a chemiai analysis alapján a KRISTALY- 
forrás igen tiszta calcium és magnesium- 
hydrocarbonatos ásványvíznek minősítendő.

A M. Kir. Tudományos Egyetem 
I. Chemiai Intézete.

Dr. HANKÓ VILMOS,
a chemia tanára, 

a M. Tud. Akadémia tagja.
A Szt-Lukácsfürdői KRISTÁLY-forrás vize 

tiszta calcium- és magnesium-hydrocarbonatos 
ásványvíznek tekinthető. A nagy mélység
ből fakadó forrás vize a szó szoros értelmé
ben kristálytiszta, ideálja a tiszta ásvány
vizeknek.

Budapest, 1904 julius 20.
Dr. Hpnkó Vilmos, s. k.

a chemia tanára, 
a M. Tud. Akadémia tagja.

A KRISTÁLY-FORRÁS szénsavtelités nélküli állapotban, 
hasonló enyhosége folytán, pótolja a francia ÉVIAN és 
ST.-QALMIER-forrásokat.

ÉVIAN CACHAT-F0RRÁS: 1000 gr. vízben 0 3172 gr. ásványi 
alkatrész, 0 2732 gr. szénsav, összesen 0 5904 gr.

T.-QALMIER-BA00IT-F0RRÁS: 1000 gr. vízben 0 2404 gr. 
ásványalkatrész, 0*3319 gr. szánsav, összesen 0 5723 gr.

SZT-LUKÁCSFÜRDŰI KRISTÁLY-FORRÁS : 1000 
gr. vízben 0'5208 gr. isványalkatrász, 0'4624 gr. 
szénsav, Összesen 0-9832 gr.

A K R I S T Á L Y - F O R R Á S
több  á s v á n y a l k a t r é a z i  é s  több  t e r 
m é s z e t e s  s z é n s a v a t  la tartalmaz, mint 
a két világhírű és a francia kormány által köz

érdekű Jelsggel felruházott gyógyvíz.

A jobb fővárosi és vidéki 
szállodások és vendéglősök, 
majdnem kivétel nélkül,
0  évtizedek óta 0

Löwenstein Mihály utóda 
Horváth Nándor
cs. és kir. udvari száiiitó 
0  cégnél vásárolnak. 0

IV., Vámház-körut4 
IV., Kishid-utca 7.

A lapittatott 1854. évbon.
Budapest,

| T . étBapii^ó é s  
v e n d é g lő s  u r a k n a k
legmelegebben ajánlom a 
legjobbnak elismert és sok- 
időt és munkát megtakar i tó

„BERKOVI fS"-féle

H ektograph-lapok
és minden színben lévő 

tentákat.
Továbbá nagy választékban Hcklograph-tekorcsok, kész 

étlapok, me.ut-kártyák, konyhasöntés-lvek és könyvek, bon- 
blok minden nagyság és színben, ruhatár-számok, bérlet* 
füzetek, levélpapír és borítékok, szlvarszipkák (kívánatra cég- 
nyomással is), legújabb pecsenye- és haldiszek, torta- és 
tányérpapirok, sütemónykapszlik, papírszalvéták, papirlemez- 
tányérok, trancia czalmaszopókák, fogvájók, ujságtartók, Iró- 

táblák, kréták, szivacsok stb.
Olcsó, sznbott árak mellett gyorsan és po itosan szállít 

Q a r l s n i f i t a  i l ó r n l w  liektograph-készitö, célszerű irodaiDGrKOVitS Karoly ás vendégül cikkek raktára
B u d a p e s t ,  VII. ,  S í p - u t c a  II. s z á l

Képes árjegyzék ingyen.

Az igen tisztelt pincér urak szives figyelmébe 1

bor, pezsgőhöz legjobb ital. Orvosilag ajánlva mint 
------------  nyálkaaldó és hugyhajtó hatású. ____________

A tisztelt pincér uraknak rekldmdolgokat, po
harakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, ha le- 
vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., Zoltán-utca 10. Telefon 34—78.
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