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A Budapesti Pincéregylet 1909 november 
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ségében (VII., Wesselényi-utca 18. sz., fél
emelet)

rendkívüli közgyűlést
tart, melynek napirendje a következő:

1 . Alapszabálymódositás.
2 . Indítványok.
A közgyűlésen az alapszabályok értel

mében csak azon tagok vehetnek részt, 
akik három hónapnál többel nincsenek hát
ralékban.

Faragó Dezső Wassel Gusztáv
titkár. elnök.

A munkanélküliek rendszeres 
segélyezéséről.

( IT'.) A modern osztályharc alapján álló 
szakegyesületek egyik fontos hivatása 
munkanélküli tagjainak a segélyezése. Régi 
igazság az, hogy csak olyan egyesület élet
képes, amely nyújt tagjainak anyagi és 
erkölcsi előnyöket. Munkásmozgalmi szem
pontból mind a kettő egyenlő fontosságú, 
egyik a másik nélkül nem sokat ér. Ez- 
irányu kötelességeiket a modern osztályharc 
alapján álló szakegyesületek valamennyien 
teljesitik ma, mert enélkül elveszítenék lét- 
jogosultságukat.

Az éttermi segédek egyesülete: a Buda
pesti pincéregylet 75 esztendős, régi veterán
egyesületi alapszabályokkal rendelkezik még 
ma is, amiből természetesen hiányzik a 
munkanélküli tagokat segélyező rendelkezés. 
Ez érthető. Több mint hetven esztendeig 
olyan cél szolgálatában állott a Budapesti 
pincéregylet, mint a többi hozzá hasonló 
pipa-kaszinó: ivás, kártyázás, billiárdozás a 
vendéglősök védőszárnyai alatt, akik gon
doskodtak — amig csak ez módjukban 
állott — arról, hogy a modern szellem ne 
vonulhasson be az egyesületbe, mert igen 
jól tudták azt, hogy a modern szellem be
vonulása emberséges bánásmódot, több bért és 
kevesebb munkaidőt jelent a vendéglősiparban 
alkalmazott munkások részére. Ám a fejlődés 
elé gátakat emelni nem lehet. Néhány 
esztendővel ezelőtt a Budapesti pincér
egyletbe is bevonult a modern szakszerve
zeti eszme. Ma már a Budapesti pincér
egylet is az osztályharc alapján áll. De a 
háromnegyedszázados, ósdi alapszabályok 
még mindig mint gát állanak fenn, hogy 
az egyesület kebelén belül teljes mértékben 
érvényesülhessenek mindazok az eszközök, 
amelyekkel minden osztályharc alapján álló 
egyesületnek rendelkeznie kell.

Ezeket a hiányokat pótolja az éttermi és 
szállodai alkalmazottak szabad szervezete. 
Ez a szervezet foglalkozik a munkanélküli 
szaktársak segélyezésével is.

Mértföldjelző szervezeti életünkben az a 
határozat, amelyet a szervező bizottság az 
elmúlt napokban hozott és mire e sorok 
napvilágot látnak, már meg is valósittatott. 
Rendszeresen segélyezi szervezetünk ezután 
a munkanélküli szaktársakat.

Eddig a szervezet tevékenysége ebben 
az irányban abban merült ki, hogy kará
csonykor adott a viszonyokhoz mérten vala
melyes segélyt. Ez természetesen sehogy- 
sem felelt meg ebben az irányban a követel
ményeknek. És amikor a most működő 
szervező bizottság a bizalmiférfi-testülettel 
karöltve óriási szükségét érezte a rendszeres 
segélyezés meghonosításának, az a cél 
vezérelte, hogy ezzel — úgy mint a többi 
osztályharc alapján álló szervezetek és 
egyesületek — megvesse komoly és erős 
alapját a szervezetnek.

Meg vagyunk róla győződve, hogy ez 
sikerült teljes mértékben. Az alkotott sza
bályzat a pénztár állományához képest 
biztosítja a csak némileg is pontosan fizető 
szaktársak részére hat héten át a segélyt. 
Elismerjük, hogy ez a segély minimum, 
amely csak átmenet és amely koránt sem 
elegendő a megélhetéshez, de azt minden 
szaktársnak el kell ismerni, hogy ez meg
felel az első lépésnek. Az első lépés után, 
ha csak a viszonyok megengedik, a szer
vezet megteszi ebben az irányban a máso
dikat, akkor, ha a szaktársak összessége erre 
a szervezetnek módot nyújt.

A nyári szezón alkalmával tartsa köteles
ségének minden szaktárs minden héten 
hozzájárulni a munkanélküli alaphoz, akkor 
a téli munkanélküliség idején a szervezet 
több szaktársnak lesz képes nagyobb segé
lyeket nyújtani.

Ez a legfontosabb. Azok a szeren
csésebb szaktársak pedig, akik télen is 
dolgoznak, járuljanak szintén minden héten 
a munkanélküli alaphoz, akkor a szervezet 
ebben az irányban igazán szép és nemes 
hivatást tölt be. Erre különben a szabály
zatban is van intézkedés, amelyet — 
reméljük — minden szaktárs a legponto
sabban végre is fog hajtani.

Az első lépés ebben az irányban már 
megtörtént. A továbbiak is megtörténnek 
rövidesen, ha erre a szaktársak módot 
nyújtanak szervezetnek. Ha ezt meg
adják a szaktársak, minden igény ki lesz 
ebben az irányban elégítve. A szaktár
sakon múlik, hogy mennyiben tud meg
felelni a szervezet kitűzött céljának. Hisz- 
szük és reméljük, hogy minden szaktárs 
megteszi kötelességét.

A munkanélküli szaktársak rendszeres 
segélyezéséről szóló szabályzat a követ
kező:

Szabályzat a munkanélküliek 
segélyezéséről.

1. Munkanélküli segélyben csak azok részesül
hetek, akik a Budapesti pincéregyletnek és a 
szabad szervezetnek tagjai és sem az egyesületnél, 
sem a szervezetnél három hónapnál több hátralékuk 
nincsen.

2. Azon egyesületi és szervezeti tagok, akik 
három hónapnál több hátralékban vannak, de hat 
hónapnál többel hátralékban nincsenek, félsegélyben 
részesülhetnek csak.

3. Azon tagok, kik hat hónapnál többel vannak 
hátralékban, a munkanélküli alapból segélyben nem 
részesülhetnek, csupán az esetben, ha a szervező 
bizottság — amelynél ezt kérvényezni kell — rend
kívüli segélyt megszavaz.

4. Azon tagok, akik hetenként legalább egyszer 
dolgoznak, segélyben nem részesülnek. Mindenki 
tartozik a neki felajánlott kisegítést — amely sor
rendben történik — elfogadni. Aki a kisegítést 
visszautasítja, segélyben nem részesül.

5. Azon egyesületi és szervezeti tagok, akik az 
1. pontban körülírt követelményeknek megfelelnek, 
ha nősek, heti 6 korona, ha nőtlenek, heti 4  korona  
segélyben részesülnek.

6. Azon munkanélküli szaktársak, akik csak a 
Budapesti pincéregyletnek és a szervezetnek nem 
tagjai, csak az esetben részesülhetnek segélyben, 
ha erre vonatkozó kérvényüknek a szervező bizott
ság helyt ad.

7. A munkanélküli segélyezés a munkából való 
kilépés harmadik hete után veszi kezdetét, amelyet 
minden szaktárs, aki a segélyt igénybe akarja venni, 
igazolni tartozik.

8. A munkanélküli szaktársak kötelesek naponta 
délelőtt 10 —12-ig, délután pedig 4—6-ig az egye
sületi helyiségben tartózkodni a sorrend betartása 
végett. Aki a munkára való felszólításnál nincs 
jelen, elveszti a segélyre való jogát.

9. A szervező bizottság a pénztár állományához 
képest a segélyeket felemelheti vagy pedig leszál
líthatja.

10. Akiről kiderül, hogy jogtalanul vesz fel 
segélyt, az tartozik azt visszafizetni. Ha ezt nem 
tenné, bírói utón hajtja be rajta a szervezet vezető
sége és úgy az egyesületből, mint a szervezetből 
ötökre kizáratik.

11. A 10. pontban felsoroltak vonatkoznak 
azokra, akik esetleg kéz alatt dolgozni, illetve ki
segíteni mennek és ezt be nem jelentve, felveszik 
a segélyt.

12. Minden munkanélküli tag legfeljebb hat 
hétig segélyezhető. Azonban, ha a pénztár meg
engedi, ezt az időtartamot a szervező bizottság 
meghosszabbíthatja.

13. Az 5. pontban körülirt segélyben csak azon 
tagok részesülhetnek, akik a Budapesti pincér
egyletnek 1 éves, a szabad szervezetnek pediglen 
feléves tagjai.

14. A segélyek minden hét hétfőjén osztatnak ki.
15. Minden szaktárs köteles munkakönyvét az 

ügyvezetőnél letétbe helyezni. Aki ezt elmulasztja, 
elveszti azon a héten segélyre való jogát.

16. E  sza b á ly za t a lko tá sá n á l kötelességévé te sz i a 
szervezet vezetősége úgy  a z  á llandó  m u n ká b a n  levő  
sza k tá rsa kn a k , m in t a  kisegítésben részesülőknek, 
h ogy  m inden héten vá ltsák  m eg a m un ka n élkü li 
sza k tá rsa k  segélyezésére szo lgá ló  2 0  fillé res  blok
kokat, hogy ezá lta l a szervezet m eg tud jon  fe le ln i a 
m unkanélkü li sza k tá rsa k  segélyezése irán t ta r to zandó  
kötelezettségének.

*

Ezt a szabályzatot az 1909 október hó 29-én 
tartott szervező bizottsági ülés elfogadta és az 
1909 november hó 3-án megtartott összoizalmiférfi- 
értekezlet megerősítette.

Szervezkedéssel érjük el helyzetünk 
javítását)
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Az Országos pénztár első 
évi közgyűlése.

A múlt hó három utolsó napján tartotta az Or
szágos munkásbetegsegélyző- és balesetbiztosító 
pénztár első évi rendes közgyűlését.

A törvény megalkotása óta, de különösen az évi 
közgyűlést megelőző utolsó hetekben oly hallatlan 
nyers brutalizmussai tiporta el az Állami munkás- 
biztositó hivatal a helyi szervek autonómiáját, ami 
éldátlanul áll a külföldi, de még a hazai munkás- 
iztositás terén is.

Az állami hivatal bünlajstroma.
Főbb vonásaiban a következőkben ismertetjük 

azokat a törvénytelen intézkedést két, amik. teljes 
mérvben kivívták a szervezett munkásság gyűlöletét 
ezen szociális (!) intézmény ellen :

B ito ro lt j o g  a lap ján  megsemmisített oly határo
zatokat, amik hivatva lettek volna a munkások ér
dekeit védelmezni; önkényesen megváltoztatta a 
hozott határozatokat és a saját határozatait csem
pészte ezek helyébe.

A z  a lk a lm a zo tta k  fizetésrendezését, melyet a Ke
rületi, valamint az Országos pénztár igazgatósága 
elhatározott, az Állami hivatal megsemmisítette. 

K özgyű lési h a tá ro za to k a t nemcsak megsemmisitett
— amihez törvény szerint joga van —, hanem a 
megsemmisitett közgyűlési határozatok helyébe 
oktrojálta a saját határozatait, országos botrányt 
idézve ezzel elő.

P ra g m a tik á t erőszako lt az Országos pénztár al
kalmazottaira s megbénította teljesen az Országos 
pénztár működését, amig el nem fogadta azt a 
szégyenletes pragmatikát, amely még talán a kínai 
kulit is megszégyenítő helyzetet teremtett a pénz
tár alkalmazottai számára.

Megfosztottak előzetes demokrata paklizások 
alapján — politikai jogaiktól, a szervezkedés sza
badágától azokat az elvtársainkat, akik elég sze
rencsések voltak a Szterényi-Mentscliik kegyelem - 
kenyeret — megizlelni.

A  p o zso n y i *eset» azonban betetézte mindama 
gonoszságot, amit ez a munkásellenes hivatal ez- 
ideig elkövetett.

Felfüggesztette ennek a szervnek az autonómiáját 
azért, mert nem volt hajlandó az Állami hivatalnak 
az O rszágos p é n z tá r  megkerülésével, tehát törvény
telenül hozott határozatát végrehajtani, amely
ben három ott alkalmazott elvtarsunk elbocsátását 
rendelte el.

Ilyen előzmények után minden szociáldemokrata 
munkás joggal remélte, hogy az országos közgyű
lés oly radikális határozatot fog hozni, amely egy- 
szer^mindenkorra elveszi a kedvét ennek a h a ta lm i  
őrületbe esett hivatalnak.

Elvárhattuk ezt joggal, hisz a törvény megalko
tása előtt a Népszavában leadott pártvezetőségi 
vélemény szerint még arra is elkészült a munkás
ság, hogy bojkott, járulékfizetés megtagadás, sőt 
nem hangoztatott vélemények is voltak, amelyek a 
szabotázs alkalmazásai — kész volt megvédeni a 
munkásság jogait.

Mindezekre azonban hála a megalkuvásra hajló 
természetünknek — nem került sor. Megelégedtünk 
volna egy férfias, erőteljes tiltakozással is, amely 
figyelmeztette volna Szterenyi-Mentschikovekat, hogy 
a mi végtelen türelmünknek is van határa s jó 
lesz kissé hátrább az agarakkal.

A közgyűlésen — melyen Oarbai elvtárs elnökölt
— ennek a telfogásnak volt a szószólója Horoviiz 
Jenő elvtárs, akt kemény birálatott mondott az 
Állami hivatal működése fölött, amelynek indító 
rugója gyakran, sőt tán mindig, apró, személyes 
bosszúvágy. Beszéde végeztével a következő hatá
rozati javaslatod terjesztette elő:

H a tá r o za ti  ja v a s la t.

Az Országos Pénztár közgyűlése megállapítja, 
hogy az Állami Munkásbiztositó Hivatal meg
sérti a törvényt azzal, hogy az Országos Pénz
tári ak és helyi szerveinek, a kerületi munkás
biztositó pénztárak autonómiáját lépten-nyomon 
veszélyeztető rendeleteket bocsát ki. Az Állami 
Hivatal hatáskörének ez a törvénynek nemcsak 
szellemével, de betűjével is ellenkező túllépése 
megakadályozza, hogy a kerületi pénztárak az 
irányuk bán a biztosított tag.<k részéről táplált 
igényeknek megfeleljenek és oly működést fejtse
nek ki, amely a pénztárak ól, mint szociálpoli
tikai intézményektől elvárható, sőt alkalmas arra, 
hogy a kerületi pénztárak működését teljesen 
megakadályozza és azokat valósággal csődbe 
juttassa. E megál'apitás bizonyítására a rendele
tek és intézkedések egész légiója áll rendelke
zésre. Ezek elsorolását mellőzve, a közgyűlés 
csak arra utal, hogy az Állami Munkásbiztositó 
Hivatal az Országos Pénztár alapszabályait, 
amelyek megalkotása ez intézmény autonómiájá
nak alapja, Euiópaszerte példátlanul oktrojálta 
az Országos Pénztárra, holott a törvény szerint 
csak a kö gyülésileg megállapított alapszabályok 
jóváhagyására vagy a jóváhagyás megtagadására 
volt joga Külföldi példák mutatják és hazai, év
tizedes tapasztalatok bizonyítják, hogy szociál
politikai intézményekkel csak úgy lehetett nagy 
eredményeket elérni, ha ezen intézmények auto
nóm működését hivatali hatalommal nem gátol
ták és ha ezen intézmények nem voltak kény
telenek erejük nagy részét velük kötekedő büro
kratákkal való csatározásban elpazarolni.

Ezek előrebocsátása után az Országos Pénztár 
közgyűlése egyben megállapítja, hogy a magyar

királyi Állami Munkásbiztositó Hivatal különösen 
az ismeretes pozsonyi esetben sértette meg a 
törvényt, amidőn a pozsonyi kerületi munkásbiz
tositó pénztárhoz intézett rendeletében tisztvise
lők lefokozásáról és elbocsátásáról intézkedett. 
Megállapítja azt, hogy ezen rendeletében nem a 
munkásbiztositás érdeke vezette, hanem csupán 
személyek ellen folytatott kicsinyes, felügyeleti 
hatósághoz nem méltó hajsza.

Az Országos Pénztár közgyűlése tiltakozik az 
ellen, hogy a magyar királyi Állami Munkásbiz
tositó Hivatal a pénztári igazgatóság, mint egye
dül illetékes fórum megkerülésével illetéktelen 
helyről szerezzen be olyan valótlan adatokat, 
amelyekkel törvénytelen eljárását indokolni véli.

Felháborodással utasítja vissza az Állami Hi
vatal eljárását, amely a szociális alkotásnak ne
vezett 1907. évi XIX. törvénycikket karhatalom 
alkalmazásával akarja az autonómiával szemben 
megvédeni.

A közgyűlés viharos helyesléssel fogadta a 
határozati javaslatot s Oarbai elnöklő elvtárs ki
jelentette, hogy erről a közgyűlés a jelentésnél fog 
szavazni.

Oarbai elvtárs azonban olyannyira elmerült az 
elnöklés teendőiben, hogy teljesen megfeledkezett 
a javaslatról s csupán az utolsó napon, amidőn 
már majd az összes nepirendet letárgyalták, került 
szavazás alá — Hegedűs Lóránt dr. limonádé ja
vaslata.

A munkáltatók ugyanis erősnek találták a Horo- 
vitz-féle javaslatot, s hogy a közgyűlésnek ne le
gyen módjában afölött szavazni, kisütötték, hogy 
az Országos Pénztár emlékirata, melyet a keres
kedelmi miniszterhez intézett, a pozsonyi pénztár 
kőiül követett eljárás ellen is tiltakozást fejez ki. 
Ezen tiltakozást indiiványnak minősítették s a többi 
indítványokkal egyetemben szavaztatott meg a kö
vetkező Hegedüs-féle javaslat indokolása alapján :

. . .  Ez indítványok mellőzését javasoljuk, mert 
a felmerült nehézségek eloszlatása céljából a ke
reskedelemügyi miniszternek átnyújtott emlék
irattal már megtettük az első nagyfontosságu 
lépést és most nyugodtan be kell várnunk a fej
leményeket, annyival is inkább, mert a közgyű
lésnek munkaadó és biztosított tagjai egyaránt 
— a törvény alapján — sérelmesnek tartja az 
Állami Munkásbiztositó Hivatalnak a pozsonyi 
ügyben tanúsított eljárását.
Nubia párduca tehát egeret, hitvány kis egeret 

szült.
A szomorú a dologban, hogy a szülésnél a bába

asszony tisztét Garbai elvtárs töltötte be, akinek 
módjában állott volna a csenevész szülöttet világra
jövetele előtt megfojtani. S nem is kellett volna 
bűnbe esnie; csak holmi harmadnapos s padsoron
ként! szavazás helyett annak idejében s a rendes 
módszer alapján szavaztatni.

Igaz, hogy ezzel lerombolhatta volna az Állami 
Hivatal tekintélyé', de cserébe felépíthette volna a 
szociáldemokrata munkásság önérzetét.

*
Meg kell még emlékeznünk ehelyütt a szaktánács 

eljárásáról is, amely nem méltatta arra az éttermi 
segédeket, hogy képviseletet adjon nekik ott, ahol 
határoznak a beteg munkások sorsáról.

Pedig a pincérek speciális betegségei, a nagy 
halálozási arány, mind-mind amellett érvel, hogy 
lehetett, sőt kellett volna helyet juttatni e szakma 
képviseletének is. Legfeljebb az országos és kerü
leti pénztári alkalmazottak sorából egygyel keve
sebb lett volna a küldött. Úgyis elegen voltak. 
Tán sokan is. Ezt sejteti velünk a Horovltz-féle 
indítvány sorsa. F aragó  Dezső,

A dalárda.
♦ Zengjen dalunk, miként a fergeteg,
A vén világot ostromolja meg.
Legyen dalunk harcunk hirdetője,
És a munka népe győzve tör előre.»

Lélekemelő, csodásán szép, midőn egy 
jól szervezett dalárda működik szervezed 
életünkben. A toll nem képes leirni azt a 
hatást, amit egy gazdasági harc alapján 
álló szervezet kötelékében működő dalárda 
a még ingadozó szaktársak körében végez
het. Munkásmozgalmi szempontból ez 
megbecsülhetetlen. Ezt az igazságot fel
ismerték az éttermi segédek is akkor, 
amikor megalakították az éttermi segédek 
dalárdáját. Ez mintegy három hónappal 
ezelőtt történt. Akkor óriási volt a lelke
sedés a szaktársak körében a dalárdáért. 
Meglehetős szép számmal jelentkeztek a 
szaktársak dalárdistáknak, ugyannyira, hogy 
reméltük, miszerint a szervezet el fogja 
érni azt a célt a dalárdával, amit a többi 
osztályharc alapján álló, modern szervezet: 
hozzá fog járulni a dal lélekemelő hatásá
val a tömegek forradalmositásához.

Ez még ugyan nincs kizárva, dalárdánk 
van még, csakhogy az az óriási baj ezen 
a téren, hogy nem szaporodik a dalirdisták 
száma, sőt már a megalakuláskor meglévő 
taglétszám sincs njeg a dalárdában. Ez

pedig baj. Egyesületünk havonta nagy 
anyagi áldozatot hoz a dalárda érdekében, 
tehát jogos az a követelése, hogy a szak
társak ne tartsák magukat távol a dalárdá
tól, hanem tömegesen lépjenek be tagokul.

Ami a tanulást illeti, megállapíthatjuk, 
hogy az serényen halad előre. Három 
hónap alatt meglehetős sokat tanultak az 
igazán kiváló daltanártól. Csakhogy nagyon 
alacsony a létszám. Három hónap alatt 
legalább kétszer olyan nagy lehetett volna 
a dalárdában a taglétszám, mint amilyen 
jelenleg.

Azt a felszólítást intézzük a szaktársak
hoz, hogy jelentkezzenek tömegesen mű
ködő tagoknak a dalárdába, hogy meg 
tudjon felelni kitűzött céljának. Gondolják 
meg a szaktársak, hogy milyen szép, ne
mes és lélekemelő az, midőn száz és száz 
ajakról felhangzik a munkásság nemzetközi 
riadója:

«Fel, fel ti rabjai a földnek! . . .»

Szervezzük 
a segédszemélyzetet.

A B. P. E. választmánya folyó hó 9-én 
tartott ülésén elhatározta, hogy a munka
közvetítő céljaira, valamint a segédsze
mélyzet — borfiu evőeszköztisztitó, felirónő 
stb. — részére megfelelő helyiséget bérel.

Ezzel a határozattal régi óhaja teljesült 
a szaktársaknak.

A munkaközvetítés elválasztásával módot 
fogunk nyújtani az üzletben lévő szaktár
saknak is, hogy szabad idejükben kellemes 
otthonra találjanak az egyesületi helyiség
ben, hol a szórakozások fokozásával igyek
szünk kedvelt tartózkodási helylyé varázsolni 
a körhelyiséget.

Ez a határozat azonban uj terheket is ró 
egyesületünkre, amit csak úgy bírunk el
viselni, ha uj erőforrásokat nyitunk meg. 
Erre pedig módot nyújt nekünk az alap
szabály, amely lehetővé teszi, hogy a 
segédszemélyzet is csatlakozhassák egyesü
letünkhöz.

Mindaddig nem lesz teljes sikerű a moz
galmunk, amig nem szervezzük a segéd- 
személyzetet, amig magunkhoz nem emel
jük őket, hogy a szolidaritás erejével véd
jük egymást kölcsönösen a töke irgalmat 
nem ismerő kizsákmányolása ellen.

Uj kötelesség háramlik a mai nappal az 
üzleti bizalmiférfiakra: a segédszemélyzet 
bevonása egyesületünkbe.

A  segédszemélyzet m in t kü ltag  lép
het egyesületünk kötelékébe. Beléphet a 
szállodai, éttermi és vendéglői iparban 
munkakönyvvel biró minden fé r fi  és női 
alkalmazott.

A kültagok 2 korona behatási és 50 fillér 
havi tagdijat fizetnek.

Természetes, hogy a szaklap előfizetése 
reájuk is vonatkozik.

Fentiek előrebocsátása után elvárjuk, hogy 
minden bizalmiférfi és minden szaktárs 
arra fog törekedni, hogy a segédszemélyzet 
szervezése minél nagyobb mederben halad
jon előre.

SZEMLE.
A fekete rém. Október hő 31-én megalakult 

Magyarországon a keresztény szocialista párt. A 
szociáldemokratákat nem lepte meg ez az alakulás, 
mi vártuk és számítottunk rá, hiszen az olyan 
országban, mint amilyen ma Magyarország, el sem 
lehet azt képzelni, hogy a fekete internacionale ne 
teljesen felvont vitorlákkal evezzen a közélet ten
gerén. Igen, Magyarországot — a feudális főnemes- 
ség ma már teljesen kiszolgáltatta a csuha és 
Roma befolyásának, kiszolgáltatta azért, hogy ezzel 
eloltogassa a felvilágosodás mécseit és középkori 
állapotokat teremtve itt, nyugodtan zsákmányolhas
sák ki a dolgos népeket.

A «nagy», «nemzeti* kormány mérges maszlagai 
kezdik érlelni gyümölcseiket. A polgárság liberális 
és progresszív árnyalatának bűnös közömbössége 
és tunyasága kezdi megbosszulni magát. Sehol sem 
láttuk ezt a demokrata-liberális polgárságot akkor, 
amikor ez a kormány belegázolt a munkásság 
sora ba, egy tiltakozó szavuk sem volt akkor, 
amikor a haladás kifejezett harcosait, a szervezett
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munkásságot minden ok és jog nélkül üldözte ez 
a kormány, sző nélkül tűrték a munkásszervezetek 
felfüggesztését, feloszlatását s nem hallottunk egyet
len hangot sem mindez ellen, sem a sajtójukban, 
,e ™ . , a,m egyelőikben, sem a parlamentben.

A fekete internaciónálé polypesápjai bele vannak 
vágva a szegény ország szerencsétlen népességének 
testébe, közéletébe és a csápokon keresztül már 
szívódik az életnedv, a klerikalizmus undorítóan 
terpeszkedő testébe.

Azt minden modern ember tudja ma már, hosv  
a k lerika lizm us először vallásossá, a zu tán  szolgává  
i s  végül ko ldussá  teszi a z  o rszág  népét.

Koldus, szolganép kell a papságnak és a kapita
lizmusnak, mert ezt lehet csak a végletekig kiszi
polyozni. A magyar munkásságnak lesz hozzá elég 
ereje is, akarata is, hogy ha kell, egymaga is 
szembeszáljon a klerikalizmus pusztító terjeszkedé
sével s az ország javára lesz, ha ebben a küzdel
mében nem marad egyedül, hanem minden modern, 
haladni és élni vágyó ember odaáll abba a táborba, 
amely a felvilágosultságért küzd, harcol.

Munkáltatóvélemények a sztrájkjogról. Kos-
suth-Szterényiék ... mint már ismeretes — sztrájk-
törvényt akarnak alkotni. Nekik még kevés a 
kutyaszövetségek garázdálkodása és a munkás
egyesületek teljes gúzsbakötése. Ők még többet 
akarnak. Azt akarják, hogy a munkásság teljesen 
ki legyen szolgáltatva a munkáltatók és az állam
hatalom önkényének. Ezért kell a sztrájktörvény. 
Hogy milyent szeretnének a munkáltatók — nagyon 
érdekes — erre vonatkozólag közlünk néhány sze
melvényt. Az érmihályfalvai főszolgabíró véleménye 
az, hogy nem kell megengedni, hogy a munkások, 
a munkafeltételek kieszközlése végett társulhassa
nak. A kérdés még ki nem forrt, kár bajlódni vele, 
mondja a besztercebányai kereskedelmi és ipar
kamara. A m u n kaadó  az, aki védelemre szorul, Írja 
a debreceni kamara, míg a győri azt hibáztatja, 
hogy a szerződésszegésekből folyó hátrányos ren
delkezések jo b b a n  sú jtjá k  (?) a munkaadót, mint a 
munkást. A sztrájkot törvényhozásilag szabályozni 
nehéz kérdés (kolozsvári kereskedelmi és ipar
kamara), a sztrájktörvényt az ipartörvényből ki kell 
kapcsolni, a paritásos rendszer meghonosítása ve
szélyes, mert a m u n k á ssá g  m indenkor  visszaélhet 
a m u n ka a d ó  rovására, (marosvásárhelyi kamara), a
Írántásnak az erőszakolása nyilvánvalóan hiba, kü- 
önben is a mindenesetre tisztázatlan és kodifiká

lásra egyáltalán nem alkalmas kérdésnek törvényes 
szabályozása időszerűtlen (nagyváradi kamara). 
Megfontolandó, vájjon a munkaadók nyernek-e az 
ipari termelés békéjének lehető biztosítása terén 
ama rendszabályokkal, amelyek a terrorizmusnak 
legtöbbször csak  a munkások részéről igénybe vett 
fegyverét kívánják tompítani. (Szegedi Kamara). A 
sztrájkokkal való visszaélés terén a szabadosságot 
intézményszerüen rendszeresíti. (Ugyanaz.)

A javaslat hibája, hogy a sztrájkjog és a békél
tetési eljárásnál az alkalmazottakat a gyengébb 
félnek tartván, neki kedvez. (?) A sztrájk a szer
vezkedésben rejlő erőnek erőszakosságra való fel- 
használása, amit m egengedettnek k im o n d a n i nem  
szabad . (Pozsonyi kamara.) A munkaüzés szabad
ságának érdekében mindkét félnek áldozatokat kell 
hoznia. Minthogy a munkabeszüntetéseket és kizá
rásokat általánosságban az egyszerű tilalmazással 
úgy sem lehet elnyomni, célszerű legalább törvé
nyes mederbe szorítani őket. (Temesvári kamara.)

Modern vélemények. Helyén való volt megörö
kíteni az utókor számára, hadd lássák, hogy Magyar- 
országon a XX. században az «érdekelti testületek 
hogyan gondolkodnak a sztrájkról és a munkás- 
mozgalomról általában.

Ezekkel szemben ideiktatjuk a szervezett mun
kás képviseletének(szakszervezeti tanács) véleményét 
erről a kérdésről:

A tervezet teljesen figyelmen kivül hagyja az 
osztályok gazdasági helyzetének és erőviszonyainak 
különbözőségét, nem veszi figyelembe a két tábor 
szervezkedési lehetőségének különböző voltát, tehát 
a látszólagos egyenlőseggel kiszolgáltatja z g a zd a 
ság ilag  gyöngébb m u n ká st a  tökének. A sztrájkjog 
szabályozásának első feltétele a teljes egyesülési 
és gyülekezési jog, oly módon, hogy a munkás
szervezetnek joguk legyen sztrájkokban álló tagjai
kat is segélyezni, illetve, hogy a szervezetek sztrájk
célokra is szedhessenek járulékot.

A nyugati pályaudvar „m unka
rabszolgái”, Számtalanszor félre akartuk 
már libbentem azt a piszkos fátyoit, amely 
a «pályaudvar-éttermek* rabszolgáinak ro
botoló életét takarja. Nem mintha ezek a 
szaktársak ezt megérdemelnék, mert hisz 
rendszeres elnyomatásuknak és gúzsba
kötésüknek első sorban ők maguk az okai. 
Hanem azért, mert egyrészt olyan «urak» 
állnak ezen üzemek élén, kik a jó Varga
időkben vezérszerepet átszottak a B. P. E. 
életében és mint az élhordóérdekek kép
viselői tündököltek.

Például Oyulai üaál Andor ur, a 
nyugati pályaudvar főpincére, valamikor 
elnöke volt a B. P. E.-nek. Mióta mozgalmun
kat modernizáltuk, csak arról ismerjük, 
hogy zavaros társadalmi felfogású, hóbor
tos, hazafias elvű ur, ki Varga idejében 
sokat okvetetlenkedett, de ma már a moz
galom modernsége szinte láthatatlanná

tette személyét. A mozgalom helyett annál 
nagyobb ur ő otthon, a munkahelyen, a 
nyugati pályaudvar rabszolgatelepén. Ő 
még egyike ama régi főpincéreknek, kik 
százalékra dolgoznak, minden leltárért és 
minden vacakért felelősek és a felszolgáló 
személyzetet fizetik. Az éttermi segédek 
igy nem Schuszter Ernő vendéglősnek, 
hanem tulajdonképp Oaál Andor főpincér
nek az alkalmazottai. Természetes, a főpin
cér, aki nagyrészt hozzájárul az üzleti ki
adásokhoz, ezt úgy akarja behozni, hogy 
az éttermi segédek bőrét lenyúzza és rab
szolgákká aljasitja őket.

Beszéljen az igazság:
Az éthordók heti munkabére 12 korona 

helyett 10 korona. Ha a hét nehéz munka 
után végre lepergett, jön a fekete leves. Az ét
hordók sohasem látják az amúgy is meg
csonkított heti fizetést egész összegben, 
mert jönnek a levonások: minden törést 
meg kell fizetni, hektográfot, tintát venni, 
ha a vendég egy ételt visszaküld, azt az 
illető éthordónak meg kell fizetni stb. 
Szóval, az élelmes vállalkozó főnök az üz
let terheit rásózza a főpincér nyakára, az 
pedig rárakja az éttermi segédek vállaira.

Szabad nap nincs I Öt éthordó közül min
den ötödik nap elmehet egy délután 3 óra
kor másnap reggel 9 óráig. Nyáron, erő
sebb szezon alatt Oaál ur két borfiut ét
hordóvá léptet elő, ezekkel éthordó munkát 
végeztet heti 8 koronáért. Télen aztán ismét 
lefokozza őket borfiukká.

Ez az ázsiai idill, embereknek ide-oda 
ráncigálása semmiért, érthető, mert bizalmi
férfi nincs, az alkalmazottak nagyobbrészt 
vidéki, fiatal tudatlan szaktársak, szervezet
ien, nem egyleti tagok, kik az egylet pénz
beszedője elől bújnak, a szervezetet gúnyol
ják stb. Persze uraknak képzelik magukat, 
kiknek az éttermi segédek modern moz
galmához semmi közük.

Megemlítjük, hogy üzletvezető valami 
Horváth nevű «ur» (?), ki 9—10 évvel ez
előtt pincér volt, aztán rokona lett Schus- 
ter urnák és most üzletvezető. Ez az ur 
per «marha, szamár* beszél az éthordó 
urakkal.

Nem akarunk vitatkozni, hogy Horváth 
ur titulusai megilletik-e az éthordó urakat 
vagy nem, csak azt akarjuk még meg
jegyezni, hogy Scluister ur szerződéses 
viszonyban áll velünk. Ezért jövő számunk
ban még visszatérünk a nyugati és keleti 
pályaudvarok középkori, sötét rejtelmeire.

A m unkásság és a politikai válság.
A koalíciós kormánynál szemérmetlenebb 
társaság még sehol a földtekén nem volt 
kormányon. Hónapok óta húzzák már a 
válságot, amelyet minden áron úgy szeret
nének megoldani, hogy ne kelljen nekik 
pusztulniok a bársonyszékekből. A koalíció
nak megint sikerült halogatnia a döntést. 
A politika művészetének kétségtelenül 
ügyes fogásait kellett ahoz alkalmazniok a 
bársonyszéktulajdonosoknak, hogy még 
most is, annyi idő után is, képesek legye
nek megakadályozni, hogy megkapják a 
kurta parancsot, hogy takarodjatok 1

Hányszor tessékelték már ki őket fentről 
is, lentről is. Ez nekik azonban suviksz. 
Hiányzik a bőr a polkájukról. A munkál
kodó népnek kell rajta lenni teljes erővel, 
hogy ez a társaság pusztuljon, mert mig 
ez együtt lesz, addig az igazság és jog 
ebben a szerencsétlen országban keresztre 
van feszítve.

Szervezeti ügyek.
A megválasztott kerületi agitáló bi

zottságok e hó 13-án, szombaton délután 
3 órakor az olvasóteremben együttes ülést 
tartanak. A megválasztott agitáló bizottsági 
tagok felkéretnek, hogy teljes számmal 
jelenjenek meg.

A szervező bizottság.

Kimutatás
a m unkanélkü li a lap  1909 október h a v i fo rga lm áró l. 

B evétel:
Áthozat szeptember hóról --- — 1375*75 kor.
Spitzer József ........... ....... — — — 12’— »
Molnár Sándor - -- ........................  14*60 »
Litke-dugókért .......................  — 2844 *
Wassel szalagokból — — ........... -  42*20 »
Ootlieb — .........................................  —*60 »
Törley és Transylvania-dugókért — 05*35 »
Epstein Fülöp ................  50*— »
Egyed Gyula .................................... 50.— »
Zsulavinski ..................   10*— »
Kugler János ..........     45*— »
Kugler János — — ................. -  — 10 — *
Kamat........................ — — — ..........  6*06 »
Elefánt Lajos ................... — ........  1*— »
Zsovák Károly (Törley-ajándék) — 12*40 »

Összesen — — 1735*40 kor. 
K ia d á s :

Segélyezésre ...................................  17*44 kor.
Pénztári maradvány ........  1735 96 kor.

W eisz K ároly Epstein Fülöp, M . Kovács J ó z s e f
pénztáros. ellenőrök.

Kimutatás
a sza b a d  szervezet (sza k la p ) 1909 október h av i 

p én ztá r i fo rga lm áró l.

Bevétel:
Áthozat szeptember hóról ............  1912*66 kor.
Előfizetésekből befolyt — ........ .— 440*— »
Adomány........ ......................................  42*— »
Hirdetésekért ...................................  56*— »

Összesen — — 2450*66 kor. 
K ia d á s :

Szaklapszámla (18., 19. és 20. sz.) — 216*— kor.
Diósi és Wasata-sztrájk kiadása— --- 24 20 »
Pénzbeszedő szeptember havi jutaléka 13 — »
Titkár október havi jutaléka............ 50*— *
Pártadó ..............................................  40*— »
Cimszalagozás és cimirás (18., 19. és

20. szám) ...................  ....... — 8*60 »
Szerkesztőségi bélyegző ...................  1*60 »
Szervezési költség és kiküldetés — 27*40 *
Hirlapbélyeg (18., 19. és 20. szám) — 48*— »
Hirdetésügynöknek százalék — — 13*60 »
Bélyeg és egyéb apró kiadások ....... 14 86 »

Összesen........  457*26 kor.
Bevétel — ......................................... 2450'66 »
Kiadás .............................................. 45726 >

Pénztári maradvány........  1993*40 kor.
W eisz Károly E pstein  Fülöp, M . Kovács Jó zse f,

pénztáros. ellenőrök.

Schubert Frigyest, a Pannonia*szálloda étter
mében verekedő «uri embert* a szervező bizottság 

fe lo ld o tta  a következő nyilatkozat alapján a bojkott 
alól:

N yila tko za t. 1909 szeptember 3-án egy vendéglői 
mulatozás végén felheviilt állapotban bántalmaztam 
a vendéglőben (Pannonia-szálloda, étterem) felszol
gáló borfiut. Eme reám nézve is kellemetlen inci
denst az érdekeltnek pincérszaktársai az egész kar 
sérelmének fogták fel. Semmi sem áll tőlem távo
labb, mint a pincér-szaktestület megbántása. Ezt 
nyilvánosan is kijelentem és hangsúlyozva azt, hogy 
a megbántott fiúnak nyomban elégtételt szolgáltat
tam, az egész incidens fölött ezúttal is sa jn á la to m 
n a k  adok kifejezést. Budapest, 1909 október 28-án.

Schubert Frigyes.

Hivatalos rész.
B udapesti Pincéregylet, W esselényi-utca 18, félemelet.

Telefon 59— 32.

Tanuljunk, hogy taníthassunk.
Az egyesület vezetősége hiven ahoz a 

programúihoz, amelyet célul tűzött maga 
elé, fokozatosan, amennyire emberileg lehet
séges, igyekszik annak megvalósítására.

Az egyesületi belső élet megszilárdítása; 
az adminisztráció átreformálása; a munka- 
nélküli alap — bár kezdetleges — meg
valósítása ; a kerületi értekezletek sikeres 
lebonyolítása után végre hozzáfoghat a 
tagok tudomány ismereteinek a fejlesztésé
hez is.

Nehéz feladat ez. Hisz mindnyájan érez
zük, hogy mily nehézségekkel kell meg- 
küzdenünk ott, ahol a tömegnyomor kiöli 
az egyénből az elvont tudomány iránti 
érdeklődést.

S mégis meg kell ezt a munkát kez
denünk.

A munkásmozgalmak története megtaní
tott bennünket arra, hogy csak akkor érhe
tünk el maradandó eredményeket gazda
sági harcunkban, ha olyan tábor áll mö-
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göttünk, amely nemcsak gyomorkérdésnek 
tekinti a munkásmozgalmat, hanem ettől 
várja a nép kulturális felszabadulását is, 
amely megnyitja a tudomány csarnokát a 
nép egyszerű fiai eló'tt is és közkincscsé 
teendi azt.

Az a tábor, amely a gyomor szempont
jából tudja csak felfogni a munkásmozgal
mat, abban a pillanatban elveszett, amely
ben veszélyeztetve látja.

Azonban az a tábor, amelynek minden 
egyes tagja a tudomány fegyverével felvér
tezetten áll a küzdó'térre, megnyerhetik 
vagy elveszíthetik a harcot, de el nem 
bukhatnak soha; mert a tudás szelleme 
mindenkor felemeli őket.

Amidőn tehát leghatalmasabb, legrette
gettebb fegyverünket akarjuk megacélozni, 
számítunk arra, hogy szaktársaink tömege 
megértve ennek jelentőségét, minden ere
jével azon lesz, hogy törekvéseinket támo
gassa.

Erre alkalmat és módot fogunk nyúj
tani

tudom ányos felolvasások
rendezésével, amelynek ideiglenes pro- 
grammja a következő:

A m unkásm ozga lom  keletkezése és 
fejlődése. November 12., 19. és 26-án, 
péntek d. u. 5 órakor. Előadó Schubert 
Zsigmond.

A  szociáldem okrata p á r t p r o 
gram úba. December 3., 10. és 17-én,
péntek d. u. 5 órakor. Előadó Faragó 
Dezső.

A vallás befolyása a népek k u ltu 
rá lis  fejlődésére. December 24-én, péntek 
d. u. 5 órakor. Előadó Varga Jenő dr.

H azaflság és szocializm us. Decem
ber 31-én, péntek d. u. 5 órakor. Előadó 
Landler Jenő dr.

A m unkaidő . Január 8-án, pénteken d. u. 
5 órakor. Előadó Rónai Zoltán dr.

A  m illta r izm u s káros /látásairól. 
január 16-án, pénteken d. u. 5 órakor. Előadó 
Weisz Károly.

A z ifjú m u n k á so k  nevelése. Minden 
szombaton d. u. 4 órakor. Előadó az ifjú
munkások szervező bizottságának kikül
dötte.

Fentiekben megállapítottuk ideiglenesen 
a tanulás programmját. A szaktársak érdek
lődésétől függ egyedül, hogy ez a pro
gramit! tartalomban sokat nyerjen.

Felhívjuk a t. szaktársak figyelmét külö
nösen az ifjúmunkások nevelésére. Igye
kezzenek odahatni, hogy üzletükből min
den szombat délután a szabad idővel 
rendelkező fiuk az előadáson megjelen
jenek. Az elnökség.

Tudom ásul. A választmány az elnök
séggel és titkársággal karöltve megbízta 
Kugler János szaktársat pénzbeszedőnek 
Rózsavölgyi Béla szaktárs mellé, miután ő 
egyedül nem volt képes az egész várost 
bejárni és ezáltal az egyesület anyagi káro
kat szenvedett. Több kiadást ezen intézke
dés nem jelent, mert a pénzbeszedők szá
zalékkeresetben részesülnek. Kugler szak
társ működését e hó 15-én kezdi meg.

A B. P. E. elnöksége ezúton fejezi ki 
köszönetét Mitrovicz Adolf szaktársnak az 
egyesület részére adományozott uj zászló
tartóért. Az elnökség.

HÍREK.
Követésre méltó példa. A Concordia II. számú 

étteremben alkalmazott szaktársak — számszerint 
hatan — a napokban megtartott házi értekezletükön 
kimondották, hogy tekintettel a már folyó rend
szeres munkanélküli segélyezésre, minden héten 
minden szaktárs egy koronával járul a munkanélküli 
alaphoz.

Ne ajánljuk a következő pezsgőket:
O. H. Mumm.
Heidsick Monopol.
Weuve Cliquot.
Röderer Luis.
Belatini-féle pezsgőket.

A felsorolt cégek nem váltották be a munka- 
nélküli szaktársak segélyezésére szolgáló pezsgő
dugókat. Nem érdemlik meg a szaktársak támo
gatását.

Kávéssegéd elvtársaink mozgalma.
Sok kávés várta a kávéházi pincérmunká
sok és a kávéfőzők mozgalmának a halálát, 
sőt sokan el is parentálták már, de ez a 
mozgalom mégis él, sőt szépen fejlődik. A 
szakma összes munkásai a múlt hónapban 
határozták el, hogy szakegyesülctet alakíta
nak. A szót tett követte s egy maroknyi 
csoport kezdeményezésére a Budapesti 
kávéházi alkalmazottak szakegyesiilete meg
alakult, amely egyesíti magában a kávéház 
és konyha összes munkásait, még erősebbé 
téve a szolidaritást az eddig széttagolt 
csoportok között. A szakegylet fejlesztésén 
erősen dolgoztak elvtársaink s ma már 
ennek látható eredménye az az aránylag 
nagy taglétszám, amely már szükségessé 
tette a magánhelyiség kibérlését is. Most 
nyilt meg a Nagydiófa-utca 3. szám alatt, 
az I. emeleten a szakegylet nagy magán
helyisége, amely tágas gyűlési és olvasó
termeket bocsát a kávéssegéd- és kávéfőző 
szakosztályok rendelkezésére s igy elkez
dődhetik a rendes és alapos szakszervezeti 
élet a kávéház proletárai számára. Most 
azután hosszú, szorgos és következetes 
munkával pótolhatják az elmulasztottakat s 
kiköszörülhetik azokat a csorbákat, amelye
ket a kormány s a munkáltatók üldözése, 
de egyben sokszor saját hibáik is ütöttek 
a szervezeten. Megkezdődhetik a munkások 
osztálytudatos nevelése, de különösen fe
gyelmezése, mert ennek híján nincs jövője 
a mozgalomnak. Azonkívül igen nagy súlyt 
kell fektetni a mozgalom anyagi megerő
sítésére, mert e nélkül nem valószínű, hogy 
hivatását teljesíteni képes volna.

Testvérszakmánkban dolgozó munkás
társainknak e helyen külön is megígérjük 
a legmesszebbmenő erkölcsi támogatást. 
Hisszük és reméljük, hogy okos és cél
szerű szakszervezeti politikával helyrehoz
zák minden tekintetben a múlt hibáit és 
rövid időn belül ismét nagy és virágzó 
szervezettel fognak rendelkezni.

Sztrájk törőt ki lehet zárni az egye
sületből. Az aaraui nyomdászsztrájknál egy 
Buser nevű szedő sztrájktörő lett. Termé
szetesen a nyomdászszervezet törölte tag
jai sorából. A sztrájktörő feljelentette a 
szervezetet s tagságának elveszítéséért kár
pótlást kért. A berni főtörvényszék, ahol 
az ügyet tárgyalták, felmentette a nyomdász
szervezetet s a vádló sztrájktörőt egyhangú
lag elutasította. Persze ez Svájcban történt 
és nem nálunk. Nálunk ? Itt a sztrájktörő 
minden vádjára az egyesületek feloszlatásá
val felelnek, még akkor is, ha erre semmi 
jogalap nincsen.

Kabaré-estély. A Budapesti pincéregy
let 1909 november hó 24-én, szerdán este 
9 órakor kabaré-estélyt rendez a munka- 
nélküli szaktársak segélyezésére. Műsor ára 
1 korona, a pénztárnál 1 korona 20 fillér. 
A zenét ifj. Barcza zenekara szolgáltatja. 
A kabaré-estélyen az éttermi segédek dal
köre is fellép.

A villa története. A tizenhatodik század elejéig 
villa helyett a kezüket használták Európában az 
emberek az evésnél. Domenico Silvio velencei 
dogénak f 1054 — 1096) a felesége, egy görög her
cegnő, volt az első, aki villát használt az evésnél. 
Az aranyból való villát a dogaressa hazájából hozta 
magával. Ezután 1500-ban kezdtek Velencében újból 
villát használni a kés és a kanál mellé. Velencéből 
egy Thomas Coryate nevű angol ember elvitte a 
villákat Londonba, amiért is ott a «villás ember* 
melléknevet adták neki. De még ezentúl is igen 
sok helyen kézzel ettek az emberek és a villa 
általános elterjedése csak lassan haladt előre. 
Egészen a francia forradalomig az volt szokás
ban, hogy az emberek, ha valahová ebédre voltak 
hivatalosak, maguk vittek oda kést és villát, vagy 
esetleg egy szolgával előrekiildötték az evő
eszközöket.

Jó étvágyú emberek. Említésre méltó verseny
evést rendeztek tavaly Newyorkban. Ez alkalommal 
csupa beefsteaket ettek és a győztes egy Obram 
nevű ur lett, akinek győzelmét akkor nagy szen
zációként ünnepelték, mert a versenyen részivel! 
egy Diver nevezetű nagyevő is, aki egy előbbi 
alkalommal 14 font húst evett meg egy ültében. 
A versenyen Obram öt perc alatt hét font beefsteaket

tüntetett el, inig Diwer ugyanannyi idő alatt csak 
hat fonttal tudott megbirkózni. Az osztrigaevésben 
egy Nackey nevű ur tartja a rekordot, aki kilenc 
perc alatt 100 osztrigát nyelt el. Igen jó gyomru 
urak még a következők, akik nagyobbrészt szintén 
amerikaink: nir. Westhood, aki öt nap alatt egy 
hordó almát evett meg, mr. Finck, aki 7 perc alatt 
90 darab nagy barackot képes megenni és egy 
Fredcrík nevű ur, aki egy órán belül 50 tojást 
tudott megenni. Néhány nagyevőről a történelem 
is megemlékezik. így Máriás Aurelitis császár 
udvarában volt egy ember, aki egy egész bárányt 
és száz darab cipót evett meg ebédre. Viliéről 
marsallnak egyszer bemutattak egy svájci embert, 
aki azt állította, hogy ő hét-nyolc flrücotnbot, vagy 
14—16 csirkét, vagy 50 galambot eszik meg egy
szerre. Kossuth Ferenc «barátunk> is hires arról, 
hogy egy ülőhelyében egy-két egész libát, esetleg 
más 4—5 szárnyast eltüntet.

Esküvő. Ruff Teréz kisasszony és Singer J. 
banktisztviselő ur folyó hó 7-én tartotta boldog 
esküvőjét, Ruff Teréz kisasszony Ruff Richárd 
szaktársunk bájos nővére, kinek sok boldogságot 
kívánunk.

Lakásváltozás 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 20-án jelenik meg.

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

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

Külföld.
(A Nemzetközi Unió titkárságától.)

A londoni mozgalom .
A múlt évben Berlinben megtartott 

I. nemzetközi kongresszusunkról szóló be
számolónkban már ismertettük, hogy Angliá
ban az éttermi segédek szervezete igen 
vérszegény, beteg szervezet és ismételt kí
sérletek után sem birt kiforrni.

Ennek oka főleg abban rejlik, hogy 
angol ember pincérnek alig megy és pl. 
Londonban született angol pincér alig van 
és ott dolgozó szaktársaink többnyire ma
gyar, osztrák, német, francia és olasz alatt
valók. Ezért nincs Angliában eredeti angol 
pincérszervezet még ma sem és London
ban a «Genfer Verband* és «Deutscher 
Kellner-Bund> sárga szervezetek fiókjai 
garázdálkodnak. Ennek a sárga dögvésznek 
ellensúlyozására németországi testvérszer
vezetünk: a «Verband Deutscher Gastwirts- 
gehilfen» szintén fiókot állított fel London
ban, hogy ott a különféle nemzetiségű 
éttermisegédek gazdasági érdekeit megvé
delmezze és a sárga dögvésztől megmentse 
őket.

Ha már az a kevés született angol 
pincér nem tud vagy nem akar angol 
pincérszervezetet alakítani, legyen legalább 
egy osztályharc alapján álló, modern né
met pincérszervezet, amely a mi nemzetközi 
uniónk kötelékébe tartozik.

Szeptember 5 és 12-én tartották londoni 
szaktársaink azt a nyilvános gyűlést, ahol 
a német testvérszervezet fiókját felállították. 
A gyűlésen nemzetközi titkárunk Baumeister 
(Berlin) referált. Ezzel Londonba utazó 
szaktársainknak megvan adva itt is a mód 
és alkalom, hogy Angliában ideáljainkat 
szolgálják. Fiatal szervezetünknek Angliá
ban bizonyára nagy és alkalmas munka
mező áll rendelkezésére, ha érteni fogja, 
hogy miképp vezesse a mozgalmat, hogy 
az kizárólag szakszervezeti érdekekkel fog
lalkozzék.

Akik Londonba utaznak, jelentkezzenek 
a lap szerkesztőségénél, ahol felvilágosítást 
nyernek erre nézve.

Kapitalizmus, klerlkallzm us; a szo
cializmus e kettővel verekszik s le 
fogja győzni.
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Tudományos csarnok.
A tudom ányos szocializmusról.

Az eszme, hogy minden ember megszabadul a 
nyomorúságtól, ősrégi és évezredek óta uralkodik 
az emberiség szivében. Sötétben tapogatódzva 
próbálkozott is már az emberiség annak az esz
ménynek a megvalósításával. A pillanattal törődő 
ember, aki nem néz nyitott szemekkel előre és 
hatra, persze nem tud erről semmit, nem is hisz 
benne és a legszívesebben kipusztitaná a világból 
az eszményeket az «izgatókkal», < népbolonditók- 
ka » egyetemben. De az emberiség, aki tudatában 
volt úgy gazdasági, mint politikai elnyomásá
nak és szerencsére a szellemi életből nem le
het többé kiirtani ezt az eszményt és a kultur- 
történelem arra tanít, hogy az eszményeknek 
nem a kivihetetlenségük a jellemző sajátságuk, 
hanem inkább a jövőben megvalósításra kész élő
képéit. Es valóban, az emberiség nagy alkotásokat 
teremtett meg, amelyek megteremtéséről előző 
korok legmerészebb képzelete sem álmodott. És 
eppen akkor torpadjon meg a büszkén előretörő 
emberi szellem, amikor annak a kérdésnek a meg
oldásáról van szó, miként lehet az egész emberi
séget megmenteni az állandó éhínségtől ? Persze, 
itt nem az élettelen természet erőivel kell meg
küzdenie az efnberi észnek. Itt egészen más hatal
mak állanak vele szemben. Egy kicsiny, de hatalmas 
és erőszakos embercsoport személyes érdeke és a 
néptömegek közönye.

A kapitalista állam azonban végrehajtotta kultu
rális feladatát. Történelmi szükségszerűség volt 
valaha, de ma csak akadálya a kultúrának. A ma
gasabb kultúrának útjában áll. Ez a gyengéje és 
ezért szükségszerű a bukása. A régi épület minden 
szakadékában és eresztékében a jövendő magvai 
csíráznak. Saját müve buktatja meg : ő teremtette 
meg a gazdagok ezreit és a szegények millióit. 
Lehet kételkedni abban a gondolatban, hogy első 
sorban gazdasági érdekek csinálják a történelmet, 
de a tényt ezzel nem lehet megsemmisíteni. A 
millióknak győzniök kell az ezrek fölött!

Természetesen nem lehet egyetlen lökéssel 
földreteriteni a kapitalista világot. Az állam köz- 
igazgatásának okosan tagozott berendezkedéseivel 
és láncszerűen egymásba kapcsolódó hivatalnok 
uralmával, adórendszerével, amely alól nem lehet 
kibújni, a kisebbség előjogositásával a tömegek 
fölött, olyan ellenfél, amelylyel nem lehet egy 
csapásra végezni. De a hosszú szellemi előmunká
latoknak és a számtalan egyéni exisztencia mélyre
ható anyagi romlásának nem lehet más a követ
kezménye, mint hogy megszűnik az a paraszti 
babona, amely szerint «mindig igy volt, mindig 
igy lesz*. A XIX. század gondolkodásának és 
munkájának minden gyümölcse a természet és a 
társadalmi szervezet megismerésében való előre
haladás, az emberi öntudat megnemesedése és 
fokozódása megtermi a maga gyümölcseit. A gazda
sági mozgalmak rendesen csak akkor érhetik el 
•éljukat és addig folynak mindig növekvő erővel, 
amig fel nem dolgozott anyaghátralékuk van. 
Mindig több lesz az olyan ember, aki legalább 
sejti, hogy van valami szebb is, mint a vagyont 
vagyonra halmozni.

Világtörténelmi folyamatot látunk magunk előtt, 
a vagyonosok és vagyontalanok külön osztályokba 
egyesülését. A harcot, különböző oldalról tekintve, 
az állam, a társadalom berendezése idézte elő. 
Látjuk, az önzés hogyan állítja szolgálatába a 
vallást a maga és mások megtévesztésére, elhitetve, 
hogy az áldozatok, amiket a szegény embertől 
követel, az összességnek, a közügynek, a kultúrá
nak érdekeit szolgálják. Látjuk a vagyontalanok 
jogos harcát a kultúrában mindabban való részese
désért, amiből a kiváltságosok önzése kirekesztette 
őket. Látjuk a hajthatatlan önzésü kisebbség és a 
sokkal nagyobb többség összecsapását. Harcát a 
tömegnek, mely vágyik a boldogság után. A küz
delmet a szűkkeblű világfelfogás és egy oly 
gondolatvilág között, amelynek célja az egész 
népet magasabb kulturális fokra emelni és fel
szabadítani a politikai és gazdasági elnyomatás alól.

Nem cél és terv nélkül halad a proletariátus a 
társadalmi kérdés megoldása felé, hanem teljes 
tudatossággal és tervszerűen. Ez különbözteti meg 
a jelenkor társadalmi mozgalmaitól. A munkálkodó 
néppel sokáig senki sem törődött. Illúziók tették 
lehetővé az élet keserűségeinek eltűrését, évezrede
ken át viselte az emberi türelem ezt a rettenetes 
teherpróbát. Végre felfogták a szegények határtalan 
elhagyottságukat és ez megtanította őket arra: 
• senki sem segit rajtatok, ha ti nem segítetek ma
gatokon. Értetek még nem halt meg megváltó. 
Kapjatok bátorságra és használjátok fel erőtöket! 
A nyomorúság belátásra és messzelátásra tanította 
meg a munkásságot, nyomoztatta a kutatót, a vá
gyódó, tévelygő emberiségnek az utat, amelyen 

vhaladnia kell célja felé: a szenvedő emberiség 
megszabadítása felé a kapitalista világrend nyo
masztó igája alól. És ezért látjuk, hogy milliók cs 
tízmilliók haladnak győzelmük tudatában az egész 
földkerekségen a nagy cél felé, engedelmeskedve 
a világot megmozdító felhívásnak : «Valamennyi
ország proletárjai egyesüljetek /»

Szaktársak!
jvtindeniitt, ahol megfordultok, 

agitáljatok a „Jíépszava" érde- 
káben!

Sport.
Rovatvezető: Cseke Lajos.

E. S. C. — Gutenberg T. k. 15 : 0. A fenti két 
egyesület f. hó 1-én, délután, tartotta meg bajnoki 
mérkőzését a Vörösvári-uti pályán.

Kezdés után az Egyetértés teljes erővel támad, 
amely nem is maradt eredmény nélkül, miután az 
első 5 percben már 3 goalt rúg.

Ezután az egész mérkőzést az Egyetértés fölénye 
jellemzi, megtoldva még 5 goallal.

Félidő: (8:0). Ujrafelállás után az Egyetértés 
ismét munkába kezd és a goalok egész záporát 
rngja az ellenfél kapujába, mig az utóbbi teljesen 
védekezésre szorul.

E. S. C. - B. L. I. E. Folyó hó 21-én, vasárnap 
délután 3 órakor, tartja a fenti két egyesület baj
noki mérkőzését, amelyre mindkét egyesület teljes 
csapatával veszi fel a küzdelmet. E mérkőzéstől 
függ, hogy melyik jut az őszi fordulóban a bajnok
ság élére, azért tehát nem csekély érdeklődés 
mutatkozik e mérkőzés kimenetele iránt. Szak
társakat szívesen látunk.

Szerkesztői üzenetek.
Szaktárs. Önnek igaza van. Geislinger István 

főpincér a Wurglics-étteremben. Hogy hogyan 
viselkedik az ott dolgozó munkásokkal szem
ben, erre nézve semmi jót sem mondhatunk. 
Szemtelenül, aki minden áron úgy akarja kiérde
melni gazdája elismerését, hogy az étliordókra 
árulkodik és őket állandóan piszkálja. Öt rend
beli feljelentés érkezett már eddig is ellene. Se
hogy sem fér a bőrébe. Majd lesz gondja a 
szervezett munkásságnak, hogy tisztességre és 
becsületre oktassa ki és visszaküldje a kávés- 
segédekhez.

A Fogadónak. Közleményeink átvételét önök
nek nem engedjük meg. Még akkor sem, ha a 
forrást esetleg megneveznék. Mindenféle sajttakaró
nak nem engedjük meg cikkeink átvételét. Ezt 
tessék tudomásul venni.

Toll. Cikkét nem közölhetjük. Arról a tárgy
ról már annyit Írtak, hogy többször nem foglal
kozhatunk vele.

S. I. Tárcája közölhetetlen. Nem üti meg a kí
vánt mértéket.

Kiadóhivatali üzenetek.
Igen sok szaktársnak visszajött a lakásváltozás 

végett a szaklapja. Kérjük a rendes cimet bejelen
teni, hogy lapot küldhessiink.

Felelős szerkesztő: Boór Jenő. 
Szerkesztő: Weisz Károly.

Kiadó: A lapbizottság.
Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, VIII., Conti-utca 4.

H I R D E T É S E K .

Hol szórakozzunk?_______________________________ io barátok, úgyszin
tén vendégeink figyelmét, ha szórakozni akarnak ?

a M iksa -u tca  8. sz. „Borozódra,
ahol mindig pontos kiszolgálás és olcsó szórakozásban ré
szesülnek. Becses figyelmüket és pártfogásukat kéri
Egész é jje l nyílva. HflJÚSS SÁNDOR , vendéglős.

T. étterm i segédek! T . e lv tá rsa k !
Alulírott tisztelettel van szerencsém értesíteni 

jóbarátaimat és ismerőseimet, hogy V a s v á r y  
P á l - u t c a  7. s z .  a .  egy újonnan átalakított

vendéglőt
átvettem és minden igyekezetem oda fog irá
nyulni, hogv Jó m a g y a r o s  k o n y h á m m a l  
é s  k itUnö i t a la im m a l  a mélyen tisztelt 
vendégeim becses pártfogását kiérdemeljem, 
melyért esedezve vagyok
teljes tisztelettel Klemencz Frigyes, iindégim. 

Szabadnapos éttermi elvtársak találkozó helye II

Étterm i segédek!
Pincér szaktársaim és jóbarátaim szórakozásá

ról és pontos kiszolgálásáról mindenkor teljes 
megelégedésükre gondoskodom.

Becses pártfogásukat továbbra is kérve

Einfall Ede, kávés.
V á r o s h á z - t é r .

VICTORIA-kávéház
E r z s ó b e t - k o r u t ,  R o y a l - s z á l lo d a  m e lle 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 és éttermi senédek találkozó helyo 111 

N E U M A N N  B É L A ,  k á v é s .

Éttermi segédek találkozó helye:
Róma-kávéház,

a Wesselényl-utcában, az e g y e s ü l e t t e l  
szemben.

Elsőrangú zene. Külön helyiség.
Kitti nő billiárdok. Pontos kiszolgálás.

A Fi u in e-kávé házban 12 évig m űködő kávéssegéd.
HÁRING GUSZTI.

T. éttermi segédek!
Van szerencsém becses tudomásul hozni, hogy 

a Budapesti Pincéregylettel közvetlenül szem
ben, a mai kornak megfelelő

fodrász-üzletet
nyitottam s főtörekvésem a pontos kiszolgálás. 

Becses pártfogásukat kérve
elvtársi üdvözlettel

Strobel József, fodrász.

Révai Fülöp
!L.év pincér-cipészt
minden szaktársunknak őszin tén  ajánlhatjuk. 

Levelezőlap-órtesitésre azonnal megjelenik.

VII.,  Dob-utca 98. s zám .

SCHIFF ÉS RÁCZ  
a n g o l úri 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 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 hektographeikkek, kész 
étlapok, menü-kártyák, konyh3söntós-lvek cs könyvek, bon
blokk minden nagyság és színben, ruhatárszámok, bérlet- 
füzetek, levélpapír és borítékok, szivarszipkák (kívánatra 
cégnyomással if), lcgujabb pecsonye- és haldiszok, torta- és 
tányórpaplrok, sütomónykapszllk, papírszalvéták, papirlemez- 
tányórok, francia szalmaszopókak, fogvájók, ujságtartók, 

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

Rorlrnvitc Ifárnlv hektographkészltö, célszerű DclIlUVIld IVdlUly |r0dai és vendéglöcikkek raktára

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

felhívom saját gyártmányú
kanyhakabát-.kotény-és 
munkanadrág-üzletemre,

nit a legjobb minőségben, 
monogrammal ellátva, ol
csón szállítok. KávófőzS-kabát 
méret szerint 3 korona 60 

fillértől feljebb.

Grünhut Ödön,
szabómester

f  Budapest, VII., Akácfa-utca 10.
ILevelezőlap-értesitésre ház
ihoz jövök. Árjegyzék Ingyen. 

V idékre utánvét mellett. 
Mérethez elegendő ujjhossza és mellbőség 

hónaljon körül.
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A kiváló bór- és llthlumos gyógyforrás

L

s a & t o m e o r
vese- é< h ó ly n g b a jo k n á l,  k ü s z v ó iiy n é l,  c u ik o r -  

be teg ségné l és lm ru to s  b á n ta lm u U iiá l kitöuő hatású. 
T e rm é s z e te s  vn sm e iite s  su vu n yu v iz .

Kapható isványvisk(>rPHk(‘<léshpii vngy h *zinye-Idpóczl 
Sz.!vator-forrás Vállalatnál Hudnpfst, V Umlolfrakpart8.

KRISTÁLY.
wénsawal telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknát és 
•mösztésl nehézségeknél. Á legtisztább és legegészségesebb asztali 
és borviz. — Hathatós szomjcslllapitó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
Igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít «

Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán.

A városligeti gyógyforrás
szénsavval telitett, kellemes izü

Artézi q a 
ásványvize
legyen mindennapi italod. 

Megrendelési cint: Artézin r.-t., Budapest, VII., 
Egressy-ut 20/c. Telefon 50—72.

SAVANYUVIZ

BEITZ JÁNOS
mííBszteryályos, dáko- es b.lliárűflolyó-gyár.

Kávéházi 
eszközök 
raktára 
és javító
műhelye.

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

Budapest, VII., Akácfa-utca 55, Dob-utca sarok.
Telefon: 81—30. Telefon: 81-30.

Pincérek figyelmébe!
Az elismert legjobb és leg tartósabb

p i n c é r - c i p ő k ;
j  csakis

SEREM ZSIGMONDIUL
Budapest, VI!., Erzséhet-körut 3B

kaphatók. Számos elii-merö-levei bizonyítja a cég szolid 
kiszolgálását.

Állandó nagy választék l.ész üzleti és m indennem ű 
cipőkben.

Úgy Icvclezö-iapon kérem >zives értesítését és azonnal 
szolgálok.

Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab
ban eszközöltetnek. .El

Vendéglősök figyelmébe I
Vásároljunk Holló Tesívérek-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.

Kristályforrás
vegyelemzései:

Orsz. Magy. Kir. 
Chemiai Intézet.

Az intézet kiküldöttje által személyesen 
vett KRISTÁLY-forrásból származó vízminta 
vizsgálatának eredménye:
A v íz  hőmérséke — - ...................... 25*3 C°
A v íz  fajsnlya 18 C-on ...................  1*0008

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vizben találtatott:

Kálium (K) ................................. -  0*0093 gr.
Nátrium (Na) — ......................... 0*0334 »
Calcium (Ca) ..............................  0*1268 *
Mngnesium (Mg) ......................... 00465 »
Vas (Fe)...................  -................-  0*0004 »
Chlor (Cl) -  ........  ........  ........  0*0331 »
Snlfat (SC)4) — — ---------- ---- 01188 »
Hydrocarbonat (HCÜ3) ........  - 0*5002 »
Siliciumdioxid (S i02)...................  0*0169 *
Szénsav (C02) 44*66 cm3........  0*0880 »

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 
minősítette.

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

Budapesten.

M. Kir. Tud. Egyetem 
I. Chemiai Intézete.

A forrás hőmérséke — -- --- - 25*75 C°
A viz fajsnlya 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 (M g)......................... 0*0452 »
Vas (Fe) — ...................... .......  0 0004 »
Chlor (Cl) ........  — ....... - — 00338 »
Sulfat (S04) ........ ... ..............  01118 »
Hydrocarbonat (HC03) - ........  0*5194 »
Siliciumdioxyd (Si02) — -- -- 0 0170 »
Szénsav (C02) .........................  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 KR1STALY- 
forrás igen tiszta calcium és magnesium- 
hydrocarbonatos ásványvíznek minősítendő.

A M. Kir. Tudományos Egyotem 
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. Hankó Vilmos, s. k.

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

A KRISTÁLY-FORRÁS szensavlolltós nélklill állapotban, 
hasonló enyhesége folytán, pótolja a francia ÉVIAN ás 
ST.-GALMIER-forrásokat.

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

T.-0ALMIER-UAD0IF-F0RRÁS: 1000 gr- vt*ben 0*2404 gr. 
ásványalkatrész, 0*3319 gr. szénsav, üsszeson 0*5723 gr.

SZT-LUKÁCSFÜRDŰI KRISTÁLY-FORRÁS: 1000 
gr. vízben 0 5208 gr. ásványalkatrész, 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 s z t  é s  több t e r 
m é s z e t e s  s z é n s a v a t  is tartalmaz, mint 
e két világhírű és a francia kormány által köz

érdekű jeleggel felruházott gyógyvíz.

P í n  P  Ó r  P  k  ajánljuk HERMANN 
i II I# C I G R  GYULA fé rf isz a b ó 

mestert, ki már húsz 
év óta csakis pincérek 
szabója. — Budapest, 
VII., Akácfa-utca 7.

figyelmébe

Consum
részvénytársaság

Budapest, I l i i . ,  K erté s z-u tc a  2 0 .
T e le fo n - s z 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. ©

T. étlapiró  és  
vendéglős uraknak
legmelegebben ajánlom a 
legjobbnak elismert és sok 
időt és munkát megtakarító

„BERXOVIFS'Mélc

Hektograph-lapok
és minden színben lévő 

tentákat.
Továbbá nagy választékban Hektograph-tokercsek, kész 

étlapok, monu-kártyók, konyhasöntés-lvek és könyvek, bon- 
blok minden nagyság és színben, ruhatár-számok, bérlat- 
fUzetek, levélpapír és borítékok, szlvarszipkák (kívánatra cég
nyomással is), legújabb pecsenye- és haldlszek, torta- és 
tányérpapirok, sütomónykaps/llk, papírszalvéták, papirlemez- 
tányérok, francia szalmaszopókák, fogvájók, ujságtartók, Iró- 

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

Rorlrnuiic  Ifórnlu Heklograph-kószltő, célszerű Irodai Del MJVIlo IVdlUiy 6, vandégISI cikkek raktára

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

Az igen tisztelt pincér urak szives figyelmébeI

bor, pozsgöhöz legjobb Ital. Orvosilag ajánlva mint 
------------  nyálkaildó és hugyhajtó hatású. -------------

A tisztelt pincér uraknak reklámdolgokat, 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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