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SZERKESZTŐSÉI! ÉS KIADÓHIVATAL:
VII. kerü le t, W esselényi-u tca 18. szám, félem elet,

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

Az összes szaktársakhoz!
szállodákban és éllermekben alkalmazott ős 

szes munkások e ho 22-én, hétfőn délután 4 ór 
kor, az Artista-otthon kávéházban (VII., Nyár-utca 4 
Dohány-utca sarok) 1

nyilvános szakgyülést
tartanak a következő napirenddel:

1. A munkanélküliség és az ügynöki rendszer.
2. A politikai helyzet.
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• • u0 ?ozni a szervezet kiépítése érdekébe 
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mennyien. '
Testvéri üdvözlettel

A szervező bizottság.

A ledőlt bálvány.
Magyarország politikai életében jelentős 

fordulatot képező esemény történt: össze
omlott a nagy, a hatalmas függetlenségi 
párt, amely lomha testével reáfeküdött a 
haladás szekerére és roppant súlyával telje
sen megakasztotta az előhaladást — a 
kultur Magyarország megteremtése felé.

Ma már minden gondolkodni képes 
ember előtt tudott dolog, hogy mindaz a 
sok gazság, mindaz a sok bűn, mindaz a 
tömérdek kulturellenes cselekedet, amit az 
ország feltörekvő osztálya a munkásság 
ellen elkövettek, ennek a nagyszámú lomha 
szörnyetegnek, a függetlenségi tábornak 
a bűne volt.

Ez a párt, amely évtizedeken keresztül 
hirdette a jogegyenlőséget, hitvallásává 
tette a demokráciát; rutul kijátszotta mind
kettőt. A jogegyenlőség helyett oly törek
vések szolgájává siilyedt, amely azt célozta, 
hogy az ezerszer becsapottak táborát egy 
világcsalással, a plurális választójoggal 
visszasülyessze a jogfosztottság fertőjébe.

Ez a párt, amely a demokrácia jelszavait 
vitte küzdelembe mindenkor, amidőn a 
saját hatalmának öregbitéséről volt szó, 
amidőn a hatalom birtokába jutott, abban 
osztozott, akkor nemcsak hallgatagon tűrte 
az antidemokratikus törvények alkotását, 
hanem az oroszlánrészt követelte magának 
e gaz törvények megalkotásánál. így alkotta 
meg tisztán a függetlenségi tábor hatalmá
nak a letéteményese, Kossuth Ferenc 
kereskedelmi miniszter, a vasutasok fegy- 
háztörvényét, a betegsegélyző és baleset
biztosító törvényt, előkészítette az ipar
törvény revízióját. Hogy mily antidemo
kratikus szellem nyilvánult meg e törvények 
és törvénytervezetek megalkotásánál, arról 
ehelyütt felesleges Írnunk, hisz minden
kinek élénk emlékezetében van az a hatal
mas erejű tiltakozás, amit a munkásság e 
törvényekben lappangó gonosz szellem ellen 
nyilvánított.

S mi volt e tiltakozások eredménye: a 
hatalmas, a demokratikus függetlenségi 
tábor kórusban dörögte reánk, öntudatos 
munkásokra, a gyalázatos rágalmak özönét. 
Fanatikus dühvei ordították a (feszítsd 
meg»-et ellenünk.

A függetlenségi tábor részéről soha még 
a látszat kedvéért sem hangzott el tiltakozás, 
amidőn belevágtak husiinkba, amidőn a 
legvadabb önkényuralmat is túllicitáló 
gazságok követtettek el a munkásság 
ellenében.

Szuronyok csillámlottak meg mindenütt 
a magyar Kanaán rónáin, a függetlenségi 
pártnak nem volt tiltakozó szava.

Tízezernyi aratómunkást cipeltek bör
tönné nyilvánított istállókba — sőt volt arra 
is eset — sertésólba, a függetlenségi párt 
hallgatott.

Százezernyi vasutast fosztottak meg összes 
politikai jogaitól, a függetlenségi párt 
tapsolt.

A szakegyleteket sorra-rendre oszlatta fel 
a fekete gróf, a függetlenségi párt helyeselt.

A klerikalizmus tultengése óriási méret
ben bontogatja szárnyait. Franciaországból I 
kiűzött apácák és szerzetes rendek vásárol
ják össze a földet, építenek gyárakat, hogy 
gazdasági hatalmukat megalapozva, az 
ország politikai hatalmát is magukhoz 
ragadhassák; bevonult az iskolákba a lélek- 
rontó fekete klerikalizmus, a függetlenségi 
párt eltakarta szemeit, hogy ne lásson.

Végzetét ez okozta. Az a párt, amely a 
népből merhette erejét és gerinctelen 
szolgájává szegődött minden reakciós törek
vésnek, nincs többé. Legalább olyan értelem
ben megszűnt, hogy lomha testével tovább ] 
is akadályozója lehessen az ország demo
kratikus fejlődésének.

Nincs miért sajnálkoznunk. Most már 
rohamosan kell közeledni a népjog csatájá
nak, amelynek eldőltétől függ a magyar- 
országi munkásság helyzetének a gyökeres 
javulása.

A magyar parlament ezideig a közjogi 
szőrszálhasogatásokban pocsékolta idejét. 
Szociális törvényalkotás teljesen ismeretlen 
fogalom volt. A törvények légiója vár 
megalkotásra az igazi népparlament által, 
olyan törvények, amelyek a külföldön már 
évtizedek óta érvényben vannak, nevezete
sen : munkásvédelem, munkanélküliség 
elleni biztosítás, aggkori ellátásról szóló 
törvény, a női- és gyermekmunka védelme, 
vasárnapi munkaszünetről szóló törvény és 
az egyesülési _ és gyülekezési jog meg
alkotása stb. És végül az összes, reakciós 
szellemű, munkásellenes törvények és rende
letek eltörlése.

Ezekeket várjuk mi egy népparlamenttől, 
ezért örülünk a hatalmas koalíció szél- 
omlásának, a függetlenségi tábor szétszaka
dásának és az önhitt bálvány, Kossuth 
Ferenc ledőlésének a politikai hatalom 
polcáról.

S ha nem jönne az, amit mi remélünk, 
ha a népjogok kiterjesztése, a népparlament 
helyett még vadabb reakció következnék, 
akkor a magyarországi munkásságnak is a 
legvadabb és kíméletet nem ismerő eszközök
kel kell kényszeríteni az uralkodó osztályt 
arra, hogy a nép természetes jogait, mit 
szentségtelen kezekkel elrabolt — ismét 
visszaadja.

Ebben az esetleg eljövendő kíméletlen 
harcban mindnyájunknak ott kell lennünk.

A mi jogainkat is lábbal tiporta ez a 
rendszer. A három év előtt felterjesztett 
alapszabálymódositásaink, mely hivatva 
lenne tagjaink részére renászeres munka- 
nélküli segélyt teremteni — ma sincsenek 
jóváhagyva. Az ipartörvény-tervezet meg
alkotói teljesen mellőzték szakmánk speciá
lis viszonyaiból folyó kívánalmakat; szer
vezkedésünk oly ingatag alapon áll, amelyet 
bármely pillanatban kockára tehet, felrúghat 
a reakciós rendszer bármikor.

Ha tehát lesz elkeseredett küzdelem, mi 
is ott leszünk az első sorokban, mert nagy 
a mi elkeseredésünk, mert nincs mit veszí
tenünk és mert igy kívánja a mi becsü
letünk ! pó.

A rendkívüli közgyűlésről.
Pécs Lajos ügye a közgyűlés előtt.

(W.) Az alapszabályok módosításán kívül, — 
amely a napokban érkezett le a belügyminisztertől 
és amely fölött a közgyűlésnek dönteni kell — igen 
fontos napirendje van még a közgyűlésnek. Ez a 
napirendi pont az indítványok, illetve a bizalmiférfi 
testület, a választmány és a szervező bizottság 

. együttes indítványa Pécs Lajos tagul való felvétele 
tárgyában.

Pécs Lajos szomorú ügyét a szaktársak összessége 
ismeri. Óriási bűnt követett el az összpincérség 
ellen akkor, amidőn azoknak a keservesen össze
hozott filléreit eltulajdonította és saját céljaira hasz
nálta fel. Meglakolt érte súlyosan. Hét hónapig ült 
a börtönben. Megvezekelt. Aki tudja vagy érzi, 
hogy mi az, amikor valakinek a szabadságát, az 
ember legdrágább kincsét elveszik, az átérezheti és 
elismeri azt, hogy Pécs Lajos megszenvedett bűné
ért súlyosan. A napokban szabadult ki a börtön
ből. Egyenesen hozzánk jött, azokhoz, akik ellen 
súlyosan vétkezett és arra kér bennünket, hogy 
bocsássunk meg neki, a bűnét megbánta, megszen
vedett. Tudja és érzi, hogy nagy bűnt követett el 
ellenünk, ezt megbánta és kérte, fogadjuk őt vissza, 
ő  ide tartozik mihozzánk, nem megy ügynökhöz, 
nem viszi rá a lelkiismerete, hogy ellenünk törjön 
azzal, hogy ügynökhöz megy. Vegyük fel tagul. 
Adjunk neki kenyeret, kötelezi magát arra, hogy 
letörleszti apránként az eltulajdonított összeget.

A választmány, amelyhez elsősorban fordult fel
vétele iránti kérvényével, úgy határozott, hogy 
tekintettel arra, miszerint ilyen még az egyesületi 
életben nem fordult elő, közgyűlés elé viszi az 
ügyet, hogy az összes tagtársak véleményét kikérje 
ebben az ügyben. Ezért hívta össze a választmány 
a rendkívüli közgyűlést.

A szervezetbe való felvétele ügyében a szervező 
bizottság elé került Pécs Lajos ügye, amely viszont 
a bizalmiférfi-testület elé utalta. A bizalmiférfi- 
testület azon a nézeten volt, hogy kívánatos kikérni 
ebben az ügyben az összszervezett munkásság leg
felsőbb fórumának, a szakszervezeti tanácsnak és a 
pártvezetőségnek a véleményeit. Ezek a vélemé
nyek a napolcban érkeztek le és a bizalmiférfi-
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testület 1909. évi október hó 15-én tartott ülésén 
foglalkozott velük. A szakszervezeti tanács vélemé
nye igy szól:

Tisztelt elvtársak!
November hó 5-én hozzánk intéztek kérdést, 

hogy Pécs Lajos, aki sikkasztásért nyolc hónapig 
el volt zárva, felvehető-e a szervezetbe. A szak- 
szervezeti tanács november hó 10-én tartott 
ülésén tárgyalta ezt az ügyet és a következőleg 
határozott :

Elvi szempontból nem tehető kifogás Pécs Lajos 
felvétele ellen. Súlyosbító körülmény csak az 
lehet, hogy Pécs közpénzeket, vagyis a munká
sok filléreit tulajdonította el és épp azért kívánja 
a szakszervezeti tanács, hogy a rehabilitálás csak 
akkor történjék, ha Pécs Lajos kötelezi magát a 
sikkasztott pénzek visszafizetésére.

Elvtársi üdvözlettel 
A Magyarországi Szakszervezeti 

Tanács nevében :
Jászai Samu titkár.

A pártvezetőség a következő átiratot intézte e 
bizalmiférfi-testülethez:

«Tisztelt elvtársak !
Folyó hó 5-én kelt levelükre válaszolva röviden 

az a véleményünk, hogy az illető munkás, arra 
való tekintettel, hogy megtévelyedéseért túlságos 
szigorral meglakolt, minden továbbiak nélkül a 
szervezet kötelékébe felvehető, annál inkább, 
mert hiszen annak megtagadása az illetőnek 
anyagi tönkretételét és végleges elziillését vonhatná 
maga után. Elvtársi üdvözlettel

Magyarországi szociáldemokrata párt 
titkársága

Buchinger Manó titkár.*
A bizalmiférfi-testület a Szakszervezeti tanács 

véleményét tette magáévá, amely kimondja, hogy 
Pécs Lajost felveszi a tagok sorába, de kötelezi 
arra, hogy az eltulajdonított összeget köteles 
visszafizetni, egyben kötelezettséget vállaltak a 
bizalmiférfiak arra nézve, hogy az üzletekben a 
bizalmiférfi-értekezlet határozatának érvényt szerez
nek és a szaktársakat meggyőzik a két átirat 
helyességéről.

Mi a magunk részéről csak annyit kívánunk 
hozzáfűzni ezen a helyen Pécs Lajos ügyéhez, 
hogy nekünk felül kell emelkednünk ezen a téren 
is a silány polgári gondolkodáson. Vétkezett, ezért 
súlyosan meglakolt. A kenyerétől azonban meg
fosztani Pécs Lajost nem lehet. Hiszen még a 
polgári társadalom is azon a nézeten van a meg
lakolt bűnösökkel szemben, hogy azok a bűnösök, 
akik kitöltötték büntetésüket, a társadalomban 
ismét mint tisztességes emberek foglaljanak helyet. 
Nekünk még ezen is felül kell emelkedni. Pécs 
eseténél a viszonyokkal is számolni kell minden 
józanul gondolkodó szaktársnak. A közgyűlés 
— szociáldemokrata testülethez híven — el fogja 
fogadni a Szakszervezeti tanácsnak, illetve a 
bizalmiférfi-testületnek a javaslatát és Pécs Lajost 

felveszi a tagok sorába, mert Pécs Lajosnak éppen 
úgy, mint bárki másnak, joga van az élethez. Egyet 
azonban megtagadhat tőle az összpincérség : 
a bizalmat. Legalább egyelőre.

SZEMLE.
A brennbergi bányászok, számra nézve 600-an, 

több mint hét hete védelmi harcban állanak. Ezt a 
harcot a bányatulajdonosok provokálták, mivel a 
munkaidőt hosszabbítani akarták naponta két órá
val. A szakszervezeti választmány október 27-én 
tartott ülésén foglalkozott az ügygyei és ajánlja a 
szervezeteknek és az elvtársaknak, hogy sürgősen 
segélyezzék a harcolókat, hogy családjaikat kenyér
rel elláthassák. A harcoló bányászok nem kérnek 
egyebet, mint lisztet és a legszükségesebb élelmi
szereket.

A bányaigazgatóság a legbrutálisabb módon ül
dözi — lakásaikból kilakoltatja — a sztrájkolókat. 
E derék munkástársaink bámulatos kitartással s fe
gyelmezettséggel tűrik mindezen gazságokat s nem 
hátrálnak meg a harcban.
, Az ügynökökhöz járó „8zaktársakat“ ellen 
őrző bizottság alakult a munkanélküli szaktársai 
körében. A bizottság egyes tagjai állandóan, nap 
nap után végigjárják az ügynököket és megnézil 
azoknak a pofájukat, akik ezekhez a vérszopókho: 
mernek még ma is a kollektív szerződés harmadil 
évében menni. Ezeket az alakokat azután jól meg 
jegyzik maguknak és adandó alkalomkor azutái 
csattanósan számonkérik az ipszéktől az összpir 
cérség ellen elkövetett bűneiket. Az ügynöki rend 
szer ismét kezd lábrakapni, azért vált szükségess 
ennek a bizottságnak a megalakulása. Legközelebb 
napokban plakátokat fog kiadni a szervező bizot 
ság és az egész vonalon a legelszántább harcc 

megvívni a vérszopó ügynökök ellen. A munkf 
né kültek bizottsága pedig nem lesz az eszkc 
zokben igen válogatós azokkal szemben, akik minc 
ezek dacára mégis felkeresik az ügynököket. Őre 
bich, Jutkái és a sánta Poletnikok többé nei 
fognak lélegzethez jutni, annyi bizonyos.

Mennyit ke res ,  aki dolgozik és mennyi 
aki nem dolgozik ? A napokban adta ki i 
Országos munkásbetegsegélyző és baleselbiztosil 
pénztár az első évi kimutatását. Ebből a kimut 
tásbol megtudjuk, hogy egy munkásra napon 
átlag 2 korona 38 fillér kereset jut, ami azonbi 
a vasár- es ünnepnapok, valamint a betegst

okozta szünnapok figyelembe vételével 1 korona 
79 fillérre száll le. Ha továbbá tekintetbe vesszük, 
hogy minden kereső munkásra egy eltartott személy 
jut, vagyis hogy minden munkásnak másodmagával 
kell a keresetéből megélni, akkor látjuk, hogy egy 
személy najji szükségletére csupán 90 fillért adhat 
ki a munkás. Az ipari munkásnak tehát átlagos évi 
keresete még a 600 koronát sem éri el. Eszak- 
amerikában ötször, Angliában háromszor, Német
országban kétszer több az ipari munkás keresete. 
Bezzeg a kapitalisták jó busás profitot vágnak 
zsebre. Minden munkás után évi 900 korona haszon 
marad a tőkéseknek.

800 ezer munkás megkeres évente 1280 millió 
koronát, ebből a munkásság kap bérben 560 milliót, 
10 000 kapitalista pedig 720 milliót. Es hogy ez a 
720 millió korona megmaradjon a kizsákmányolok 
zsebében, azért kell a munkásság szervezkedését 
a rendőrséggel, csendőrséggel, szolgabirákkal 
üldöztetni, őriztetni, azért kell a munkásságra 
a papokat ráereszteni, hogy a munkás féljen, 
alázatos maradjon, nyomorogjon és dolgozzon a 
kizsákmányolok jólétéért, ő pedig nyomorogjon, 
szenvedjen egész életén át — másokért.

Haladunk. Aki figyelemmel kiséri az éttermi 
segédek mozgalmát, annak feltétlenül meg kell 
állapítania azon tényt, hogy mozgalmunk céltuda
tosan halad előre, fejlődik, erősödik napról-napra.

A szervezés munkája mind hatalmasabb meder
ben folyik előre.

Sorba valósulnak meg mindama követelmények, 
amik főjellemvonását adják a modern szervezet
nek :

Tudományos felolvasás, az ifjú munkások neve
lése, a munkaközvetítés igazságos alapra helyezése, 
mind-mind előbbre vitték szervezetünket, de vala
mennyi között a leghatalmasabb lökést adta szerve
zetünknek a munkanélküli segély megteremtése.

Ez a merész lépés valóságos forradalmat jelent 
az éttermi segédek mozgalmában : nyílt ellenségeink 
is meghajtják szervezetünk előtt az elismerés zászló
ját, mert ezt megteremteni csakis a szervezett mun
kásság összetartása és áldozatkészsége képes.

Tagjaink, kik eddig tán csak kényszerűségből 
tartoztak hozzánk, látva ezen kezdetnek óriási ered
ményt, most már ragaszkodással és igaz szeretettel 
viseltetnek szervezetünk iránt, amely megóvja őket 
a végső kétségbeeséstől.

Akik pedig tiszta meggyőződésből voltak közöt
tünk, azok uj lelkesedést merítettek, mert teljese
désbe ment, amiért évek óta küzdöttek, amiért oly 
sokszor kellett saját szaktársaiktól méltatlan táma
dást eltürniök.

Ha mindezekhez hozzávesszük, hogy szerveze
tünk imponáló ereje és igazsága előtt nem terjed
hetnek ki azok a vendéglősök, akik oly szeretettel 
markolnak bele az éttermi segédek szerzett jogaiba 
— hogy minden esetben, amidőn a szervező bizott
ság eljár, teljes sikerrel tudja megvédeni az éttermi 
segédek jogait — ha mindezeket figyelembe vesz- 
szük, akkor nyugodtan tekinthetünk a jövőbe, 
amely ezek után korántsem oly sötét, mert az ke
resztül tör rajta s felénk világit az öntudat derengő 
fénye, melynek jótékony sugarai behatolnakagyunkba 
és megvilágítva elménket feltárja előttünk ama 
legyőzhetetlen erőt, amely a munkásszolidaritásban 
rejlik.

A vendéglősök és a sörkartell. A vendéglős 
urak a legutóbbi időben olyan mozgalom meg
indításán törték a fejüket, mint a kávéháztulájdono- 
sok : kutyaszövetségesdit akartak játszani — a saját 
kárukra. Igaz, hogy ezt csupán csak egyesek akar
ták, mig a többség józan eszén ez a terv dugába 
dőlt. Pedig van ám a vendéglős uraknak sok más 
igazán komoly bajuk. Ilyen a sörkartell. Ez ellen 
tehetetlenek, mert a vendéglős urak «vezérei», akik 
legjobban kiabálnak a kutyaszövetségesdi után, 
részvényesei a sörkartellnek, ami mint valami átok 
nehezedik az egész vendéglősiparra. Hogy mi az a 
sörkartell, arra a legilletékesebb választ a vendég
lősök és korcsmárosok adhatnák meg, akik már 
esztendők óta nyögik a sörkartell terrorizmusát. 
De hogy hivatalos szárazsággal megfeleljünk a kér
désre, adjuk a sörkartellről a következő felvilágo
sítást : A fővárosi négy sörgyár, úgymint: a Dreher- 
gyár, a Haggenmacher-gyár, az Első Magyar Rész
vényserfőzde és a Polgári Serfőzde Részvénytársaság 
♦ érdekszövetségben* állanak, mely abban áll, hogy 
a fogyasztási területet rajonirozták és a vendéglősök 
és korcsmárosok csak attól a gyártól kaphatnak 
sört, melyet a kartell számukra kijelölt. Ez más 
szóval azt jelenti, hogy a négy nagy fővárosi sör
gyár kartellt kötött egymással, melynek lényege az, 
hogy a vendéglősök és korcsmárosok csak attól 
vásárolhatnak sört, természetesen jó drágán, akit a 
kartell kijelöl számukra. Ha a vendéglősnek panasza 
vagy kifogása van a sörgyáros ellen, nem mehet 
másik gyárhoz, mert mástól nem kap sört. Vagyis 
a vendéglősök és korcsmárosok teljesen ki vannak 
szolgáltatva a kartell önkényének, úgyhogy moccanni 
sem tudnak. Ebből is látható, hogy a sörkartell 
igen jó üzlet, mely a méregdrága sörárak mellett 
gazdagon hajt a hatalmas sörgyáraknak és a rész
vényeseknek. Példa rá két sörgyárnak nemrég meg
jelent üzleti eredménye is. így az Első Magyar 
Részvényserfőzdének az 1908—9-iki üzletévhpn 
1,800.000 korona részvénytőke mellett 846.407 
korona volt a tiszta nyeresége. Ezenkívül van a 
vállalatnak néhány milliónyi tartalékalapja, mely 
természetesen szintén a fogyasztóközönség és a 
vendéglősök kizsákmányolásából került ki. Ez a 
vállalat különben is a legnagyobb kellemetlensége
ket csinálja a vendéglősöknek, akik teljesen tehe
tetlenek a gyár túlkapásaival szemben. Megpróbál
ták ugyan két esztendő előtt, hogy a kartellen

kivül álló sörgyárat csinálnak, de ez a szép terv 
dugába dőlt, mert a vendéglősök nem tudtak bank
támogatást kapni. Hasonló nagy nyereséggel dol
gozott a Dreher-féle sörgyár részvénytársaság is, 
mely 11,200.000 korona alaptőke mellett 767.658 
korona tiszta nyereséget mutat ki. Ebből látható, 
hogy a sörkartell igen jól dolgozik, melynek letö
rése elsőrangú érdeke nemcsak a közvetlenül érde
kelt vendéglősöknek és korcsmárosoknak, hanem 
az egész fogyasztóközönségnek. Letörni pedig a 
sörkartellt csakis egy gyár felállításával lehet, 
amelynek felállítása sokkal nagyobb érdeke a ven
déglősöknek, mint a kutyaszövetségesdi játszás, 
amelynek szintén ők isszák meg a levét, ha be
hagyják magukat ugrasztani az uszitóktól.

Hivatalos rész.
Budapesti Pincércgylet, Wesselényi-utca 18, félemelet. 

Telefon 59—32.

Meghívó.
A Budapesti Pincéregylet 1909 november hó 22-én 

hétfőn éjjel 1 órakor, saját helyiségében (VII., 
Wesselényi-utca 18, félemelet)

rendkívüli közgyűlést
tart, melynek napirendje a következő:

1. Alapszabálymódositás.
2. Indítványok.
A közgyűlésen az alapszabályok értelmében csak 

azon tagok vehetnek részt, akik három hónapnál 
többel nincsenek hátralékban.

Faragó Dezső Wassel Gusztáv
titkár. elnök.

Meghívó. A Budapesti Pincéregylet 1909 novem
ber 24-én, szerdán, saját helyiségében, a munka- 
nélküli alap javára, (VÍL, Wesselényi-utca 18. sz., 
félemelet)

modern kabaret-estélyt
rendez. Kezdete este V210 órakor. Műsor után tánc 
reggelig. Belépődíj hincs. Műsor ára előreváltva 
1 kor., az estély helyszínén 1 kor. 20 fill. Meleg 
vacsora. Kitűnő italok.

Műsorok kaphatók: az egylet irodájában, a titkár
nál ; Neumann Ernőnél, VII., Dembinszki-utca 33,
III. em. 30; Heiter Imrénél, Kovács-féle étterem,
IV. , Curia-utca; Simon Kálmánnál, Schuller-féle 
étterem, V., Váci körút; Faszler Hugónál, Dukász- 
féíe étterem, VII. kér., Dohány-utca 20; Fehér 
Jánosnál, Rezső-féle étterem, VIII. kér., József- 
utca; Spitzer Józsefnél, Fiume-szálloda, I. kér., 
Ybl Miklós-tér, valamint az estély színhelyén, a 
pénytárnál.

Kimutatás a Budapesti pincéregylet munkaközvetítő 
intézetének október havi forgalmáról: 

Elhelyeztetett:

Főpincér
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Budapest Vidék Éthordók 1 Borfiuk
38 15 679 51

A munkaközvetítő intézet október havi forgalma 
összesen 862 volt, ami — tekintve az októberben 
már beálott nagyobbszabásu munkapangást^— a 
körülményekhez képest kielégítőnek mondható,

Szervezeti ügyek.
A legutóbb megtartott bizalmiférfi-értekez

let határozata szerint december hó 1-én életbe 
lép az egységesített heti járulék. Egyesületi illeték 
60 fillér, lapelőfizetés 30 fillér és munkanélküli 
alap 10 fillér, összesen 1 korona hetenként. A 
hátralékot természetesen minden szaktárs tartozik 
a legrövidebb időn belül megfizetni. Erre nézve is 
hozott radikális határozatot a bizalmiférfi-értekez
let. A segédszemélyzet és a borfiuk, valamint a 
tanoncok részére megmarad tovább is az 1 koronás 
havi előfizetés. A bizalmiférfiakat felszólítjuk, hogy 
hassanak oda, hogy úgy az üzletben dolgozó segéd
munkások és segédmuhkásnők, valamint a borfiuk 
és a tanoncok mindannyian előfizetői legyenek 
lapunknak.

Szervező bizottsági döntés. A Rezső Mihály- 
étterem személyzete panaszszal járult a szervező 
bizottság elé Végh Gyula ott alkalmazott főpincér 
ellen. A szervező bizottság a vád és védelem, 
valamint a meghallgatott tanuk után a következők
ben mondotta ki bűnösnek Végh Cyulát: 1. Vét
kes Végh Oyula abban, hogy a szaktársak között 
az egyenetlenséget szította. 2. Vétkes Végh Oyula 
abban, hogy tudatosan megsértette a kollektív 
szerződést. 3. Vétkes Végh Oyula abban, hogy a 
szervező bizottság határozatait ferde utón vagy 
egyáltalán nem adta a főnök tudomására, miáltal 
félrevezette úgy a szervezetet, mint az ott alkal
mazott szaktársakat és a főnököt is és ezáltal óriási 
kellemetlenséget okozhatott volna úgy a szervezet
nek, mint a főnöknek. Miután a felsorolt három 
pontban egyhangúlag mondotta ki a szervező bi
zottság Végh Gyulát bűnösnek, kimondotta to
vábbá, hogy Végh Oyula nem dolgozhat a Rezső- 
Mihály-étteremben.
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1909 A Magyarországi Szállodai es Éttermi Alkalmazottak Szaklapja
Felszólítjuk a szakisakat, hogy a náluk levő 

munkanélküli szelvényekkel mielőbb számoljanak 
el, annál is inkább, mert a pénzre a szervezetnek 
nagy szüksége van, a munkanélküliek rendszeres 
segélyezése ugyanis már javában folyik. A pezsgő- 
dugókat is szíveskedjenek a szaktársak beszolgál
tatni, hogy ezeket beváltva, szintén gyarapithassuk 
a munkanélküli alapot.

A Hungária-borozó bojkott alatt. A Dohány
utca és Akácfa-utca sarkán levő Hungária-borozót a 
szervező bizottság a legszigorúbb bojkott alá he
lyezte, mert az ott alkalmazott munkások valameny- 
nyien szervezetlen huligánok, akik esküdt ellenségei 
a szervezetnek. Hegedűs ur, a borozó tulajdonosa, 
többszöri felszólításunkra is mindig, állandóan 
huligánokkal dolgoztat, pedig borozójában jórészt 
szervezett munkások a fogyasztók. Hegedűs ur 
butikja mindaddig bojkott alatt áll, mig ügyét a 
szervező bizottsággal el nem intézi.

Nyugtázás. Oombor Rezső szak’társ Liptószent- 
miklósról, ki ott jelenleg kávéháztulajdonos, 185 
darab Törley-pezsgődugót küldött a munkanélküli 
alap javára, melyet itt köszönettel nyugtázunk.

A Fővárosi borozót a szervező bizottság az 
elmúlt napokban bojkott alá helyezte, mert az ott 
alkalmazott főpincér, Heimann József, nem akarta 
a szabadnapot^ betartani, valamint az éthordókat is 
megakadályozta ebben. Miután a bojkott teljes 
sikerrel járt, a borozó tulajdonosa, Szende ur, a 
szervezethez fordult, amelynek képviseletében az
után Weisz Károly és Faragó Dezső elvtársak 
megjelentek, akik előtt a tulajdonos kijelentette, 
hogy ezután a szabadnapot teljes egészében meg
adja, mire a szervező bizottság a bojkott alól 
feloldotta.

Ezt megelőzőleg tárgyalások folytak a főpincér
rel, amelyen Zsovák szaktársat megsértette Heimann 
főpincér, aki — teljes joggal — viszont sértette őt, 
amely nem volt teljesen helyes eljárás. Heimann 
főpincér a következő nyilatkozatot irta alá ezen 
ügyből kifolyólag:

Nyilatkozat.
Alulírott és a szervező bizottság kiküldöttei kö

zött — egy tárgyalás alkalmával felmerült — 
incidens fölött a legmélyebb sajnálkozásomat feje
zem ki, amennyiben önkívületien állapotban, akara
tom ellenére bárkit is megsértettem, úgy ezért 
bocsánatot kérek.

A szabadnapra vonatkozólag becsületszavamra 
fogadom, hogy azt mindenkor hiven betartom és 
betartatom s csakis a szervező bizottság beleegye
zésével térek el e határozattól.

Budapest, 1909 november 17-én.
Előttem :

Faragó Dezső Heimann József
Weisz Károly. főpincér.

A kollektív szerződést újólag aláírták * 
Radványi-borozó tulajdonosa (Hársfa-utca), a Fe
kete macska tulajdonosa (Király-utca) és özvegy 
Vincze Lajosné (Kőbánya).

Nyilvános megrovás. A szállodai és éttermi 
alkalmazottak szervező bizottsága nyilvánosan rója 
meg Soltész Márton éttermi segédet, mert a szer
vezet megkerülésével vállalt munkát. Egyben figyel
mezteti, hogy többé ilyent ne tegyen, mert ez ki
zárását vonná maga után a szervezetből.

A Fiume-szállodában a szabad napot ezentúl 
teljesen betartják. Ennek a kijelentésére kért fel 
bennünket Spitzer József szaktárs, az ottani bizalmi
férfi, amennyiben az ott dolgozó éthordók kijelen
tették, hogy ők többé teljes szabad nap nélkül nem 
dolgoznak.

A munkanélküli szaktársak képviselete a 
bizalmiférfí-értekezleten. A szervező bizottság 
az elmúlt napokban megtartott ülésén azt a hatá
rozatot hozta, hogy a munkanélküli szaktársak is 
— számarányukhoz képest — képviseltethetik ma
gukat a bizalmi-értekezleteken. Ezzel a határozat
tal — a demokráciához hiven — a szervező bizott
ság módot kíván nyújtani, hogy a munkanélküli 
szaktársak panaszai és kívánságai nyilvánosságra 
hozassanak a bizalmi-értekezleteken és a lehető
séghez mérten szanáltassanak. E hó 13-án tartották 
meg munkanélküli szaktársaink taggyűlésüket, 
amelyen 10 bizalmiférfit választottak. Ezek a követ
kező szaktársak: Mányi Qábor, Juhász György, 
Csoknyai Ferenc, Zbornovics, Tasnádi Ferenc, 
Csipót József, Kinzl Antal, Henz József, Pintér 
Ferenc és Schindler Jstván. Az a meggyőződésünk, 
hogy a megválasztott szaktársak hűen és odaadás
sal fognak dolgozni az összpincérség érdekében.

HÍREK.

I1 - Derék szaktársunk e hó 
Urbán Rezső. I  17-én halt meg és szom- 

baton délután temették el a 
Szent István-kórházból. Urbán Rezső szaktársunk, 
pártunknak, a Budapesti pincéregyletnek és a szer
vezetnek derék harcosa volt. A temetésen nagy 
számban jelentek meg a szervezett éttermi mun
kások. A pap üres ceremóniája után Weisz Károly 
elvtársunk megható szavakban búcsúzott a halottól. 
Amit mondott, kemény igazság volt és igy termé
szetes, hogy a csuhásnak ez nem tetszett. A búcsú
szó egész ideje alatt folyton izgett-mozgott a helyén 
s hol az égre, hol a földre szegezte tekintetét. 
Majd forogni kezdett a szeme s már-már úgy lát
szott, hogy összemorzsolja kínjában a kezében levő 
pléhkrisztust. Végre kitört:

— Csodálom, hogy nem nyílik meg a föld ilyen 
istenkáromló beszéd hallatára — kiáltotta — és 
Jiem nyeli el magukat!

Weisz elvtárs azonban nyugodtan tovább foly
tatta beszédét és csak a végén válaszolt néhány 
megjegyzéssel a tisztelendő urnák, aki azután szem- 
lesutve hordta el az irháját.

Gyakori eset az, hogy a csuhás botrányt okoz a 
temetésen, mikor a fejéhez vagdalják az igaz
ságokat. B

Urbán szaktársunk özvegyet és öreg, munkakép
telen édes apját hagyta gyámolitó nélkül. Emlékét 
megőrizzük.

A* Országos betegsegéiyző pénztár köz
gyűlése cimü cikkünkre a Szakszervezeti tanács 
titkárságától a következő sorokat vettük:
«Szállodai és éttermi segédek t. szervező bizottságának

Budapesten.
Tisztelt elvtársak ! A szállodai és éttermi segédek 

szaklapja legutóbbi számában Faragó elvtárs cikket 
közölt az országos pénztár közgyűléséről. E cikk 
végén többek közt a következőket mondja : «Meg 
kell emlékeznünk ehelyütt a szaktanács eljárásáról 
is, amely nem méltatta arra az éttermi segédeket, 
hogy képviseletet adjon nekik ott, ahol határoznak 
a beteg munkások sorsáról.* Elvártuk volna, hogy 
Faragó elvtárs mielőtt ilyen vádakkal lép fel, előbb 
információt szerzett volna. Hogy az éttermi segé
dek közül nem választottak be senkit, az nem a 
Szakszervezeti tanács hibáján, hanem azon múlott, 
hogy törvény szerint igazgatósági vagy választott 
bírósági tagokat csak a négy-öt év előtt választott 
közgyűlési küldöttek sorából lehetett jelölni. Mikor 
a törvény életbe lépett, három évvel ezelőtt, akkor 
a budapesti pénztárnál csak kiegészítő választások 
voltak. Ezek közé nem lehetett az éttermi pincére
ket választani egyrészt, mert igen csekély volt a 
választandók száma, másrészt pedig, mert szerve
zetük akkor még a modern szervezetek között sem 
foglalt helyet. Különben a jelöléseket nem a Szak- 
szervezeti tanács, hanem a szakszervezetek kikül
döttei, vagyis a szakszervezeti választmány intézi, 
amelynek üléseiről, sajnos, az éttermi pincérek 
küldöttei gyakran hiányoznak. Faragó elvtárs meg
jegyzése csak arra jó, hogy a pincér elvtársakban 
ellenszenvet keltsen a Szakszervezeti tanács iránt. 
Ez pedig árt a közügynek és magának a pincér
szervezetnek. A pincér elvtársak meg lehetnek 
győződve arról, hogyha a betegsegélyző pénz
tárakban általános választásokra kerül a sor, akkor 
ők sem lesznek mellőzve. Kérem e sorokat helyre
igazításképpen becses lapjukban közölni.

Elvtársi üdvözlettel
Jászai Samu, titkár.*

A szervező bizottság f. hó 17-én foglalkozott a 
szaktársak fenti átiratával, melyhez a következő 
megjegyzést fűzi:

Megállapítja a szervező bizottság, hogy téves a 
szaktanács azon állítása, hogy a munkásbiztosi- 
tási törvény életbelépése alkalmával, 1907-ben, 
szervezetünk még nem állott a modern osztályharc 
alapján; ennek eleven cáfolata, hogy 1907 szep
tember 15-én az összes fővárosi éttermek zárva 
voltak, a személyzet pedig ott volt a jogokért tün
tetők táborában.

Megállapítja továbbá a szervező bizottság, hogy 
Faragó elvtárs cikke a jogos és tárgyilagos kritika 
hatarait nem lépte túl és e jogról sem szervezetünk, 
sem pedig annak tagjai le nem mondhatnak soha; 
de megállapítja a szervező bizottság azt is, hogy 
Faragó elvtársra vonatkozólag nem állhat fenn azon 
állítás, mintha cikkének az lett volna a célzata, 
hogy meggyülöltesse az éttermi segédekkel a szak
tanácsot, mert épp Faragó elvtárs törekedett min
denkor arra, hogy megszilárdítsa az éttermi segé
dek szervezete és a szakszervezeti tanács közötti 
viszonyt.

Ami pedig azt illeti, hogy a jelöléseket nem a 
szaktanács intézte, ehez megjegyezzük, hogy a 
szaktanács önmagát cáfolja meg, amidőn kilátásba 
helyezi, hogy a jövőben gondoskodni fog a kellő 
képviseletről, tehát ugyanezt módjában lett volna a 
múltban is — a kiegészítő választások alkalmával is 
megtennie.

Egyebekben tudomásul vesszük a szaktanács át
iratát.

Az éttermi segédek szervező bizottsága: 
Boór Jenő, elnök.

Ne ajánljuk a következő pezsgőket:
O. H. Mumm.
Heidsick Monopol.
Veu ve Cliquot.
Röderer Louis.
Belatini-féle pezsgőket.

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

A dalárda 1909 október hó 30-án megtartott 
ülésén Köbl Antal szaktársat elfoglaltsága miatt — 
a vigalmi bizottság részéről — az elnöki tisztségéből 
felmentette, egyben köszönetét nyilvánította az ez- 
ideigi működéséért. Megválasztatott újólag disz- 
elnöknek: Mitrovácz'A.; elnöknek: Simon K.; tit
kárnak: Szathmáry L.; pénztárosnak: Kummer F .; 
ellenőröknek: Lipták I., JelasitsF .; választmányi 
tagoknak: Fassler H., Dervaiits J., Markó Gv., 
Libick J., Fizely Lajos; hangiegykezelőnek: Thomka 
Béla szaktársak.

A dalárda bemutatkozását az e hó 24-én rende
zendő kabaré-estélyen tartja. Tanóráit pedig a Con- 
cordia 2. sz. étteremben minden csütörtök d. u. 
4—6-ig tartja, ugyanott eszközli tagfelvételeit is. 
Oyakorlati estéi a Róma-kávéház külön termében

minden kedden és pénteken tartanak, ahol vendé
geket szívesen látnak a dalárdisták.

A pilseni serfőzde. A német pénzintézetek tár
gyalásokat folytatnak a pilseni polgári serfőzde 
vezetőivel, hogy ezt a nagy ipartelepet részvény- 
társasággá alakítsák át. A nehézségek főleg abban 
nyilvánulnak, hogy a serfőzésre jogosult 252 pilseni 
polgárt, kik között cseh és német pártemberek 
vannak, sikeriil-e a német bankoknak egy táborba 
terelni. A vállalat alaptőkéjét 60 millió koronára 
tervezik. Az eddigi legnagyobb serfőző részvény- 
társaság  ̂ a német Schultz-féle serfőzde, melynek 
alaptőkéje 14 millió korona.

Esküvő. Boór Jenő szaktársunk e hó 21-én, 
vasárnap tartja esküvőjét Reiner Juliskával.

Eljegyzés. Vincze Mihály szaktárs eljegyezte 
Pesty írónkét Tamásiban. Tamási, 1909 november 16. 
Minden külön értesítés helyett.

Tudományos csarnok.
Éhez5 milliók.

A tél magával hozza a tömegnyomort. Igaz ugyan 
az, hogy a többi évszakokban is van nyomor, mert 
hiszen a kapitalista társadalom berendezésénél 
fogva a munkásra csak addig van szüksége a tőké
nek, amig a termelés nem érte el azt a fokot, hogy 
a raktárak megtelnek készáruval. Dacára annak, 
hogy a nyomorgók és éhezők, valamint a rongyo
sok száma milliókra rúg, a raktárakban a gabona- 
készlet elrothad, a felhalmozott óriási ruhakészlet 
a penész áldozata lesz, nincs fogyasztó, aki meg
venné, mert hiszen a munkás nem dolgozhatik, 
nem fogyaszthat, pedig mennyire szeretne dolgozni, 
hiszen nincs egyebe, mint két keze, amit áruba kell 
bocsátani a tőkének. Ez a kapitalista társadalom 
természetrajza. Itt az állapotot gazdasági válságnak 
nevezik röviden. Ilyen válságforma áll be minden 
esztendőben a tél folyamán az iparok óriási részé
ben. Az építőipar teljesen pang, amely maga után 
vonja az építőiparhoz tartozó többi szakmákat is, 
nevezetesen : a vas, festő, üveg, fa, beton, ács stb. 
Ezen iparok munkásai a tél folyamán teljesen a 
munkanélküliségre és ennek folytán a nyomorra, 
szenvedésre és rongyoskodásra vannak kárhoz
tatva, valamint a tél dermesztő hidegének vannak 
kitéve.

Angliában, az ipar hazájában, van legnagyobb 
mértékben kifejlődve a munkanélküliség és az ezzel 
járó nyomor. Most jelent meg az angol munka
ügyi minisztérium kék könyve, amely külön fejeze
tet szentel a növekvő pauperizmusnak (szegénység
nek) és száraz adatokkal, számokkal elrettentő ké
pet nyűit arról, hogy gyarapodik Londonban a 
munkanélküliek tömege. így — a kék könyv sze
rint — ezer ember közül, akivel London utcáin 
találkozunk, harmincnégy akad, aki munkanélkül 
van s a társadalomtól vár kenyeret és hajlékot. 
Főképp kenyeret, mert hajlék nélkül még csak el 
lehetne valahogyan. Hajléknak ott vannak a padok, 
a kapu bolthajtásai, a hidak ive és a csatornák. 
Itt, ha dideregve is, de el vannak valahogy. Kenyér 
kell nekik, mert teljesen híján vannak az eleségnek. 
Londonban ma százötvenezerre tehető a munka- 
nélküliek száma; a múlt évi statisztikához viszo
nyítva, még három százalékkal szaporodott a töme
gük. A szigetország többi területén kerek egy 
millió tagja van a nyomor e rettenetes hadseregé
nek és napról-napra újak, rekruták csatlakoznak a 
régiekhez. Főképp az északi vidékeken nő a munka- 
nélküliség. Birminghamban és Manchesterben.

Az angol kormány hivatalos jelentése szerint ezek 
a munkások nem dologkerülök, hanem ellenkezően: 
java erejében levő, a mesterségéhez értő intelligens 
munkások. És ezek is, a többiekkel együtt, várják 
a sorsuk jobbrafordulását. Kitől várják és hogyan ? 
Talán a kormánytól, amely valami törvénynyel se
gít rajuk ? Vagy a társadalomtól, amely megérti 
kötelességét és biztonsága érdekében áldozatokra 
lesz képes ? Nem. Ezek az emberek, ez a milliós 
hadsereg a telet várja, mert mikor esik a hó és 
szürkeségbe borit mindent a köd, rengeteg számú 
munkásra lesz szükség és legalább egy parányi 
kenyere lesz.

A nyomorgó milliók azért várják a jeget és ha
vat, hogy a dermesztő hideg révén legalább kenye
rük legyen, mig a kapitalisták százainak a jég és 
hó a mulatság másik, téli formája: a korcsolyázást, 
a jégen való táncot és téli bálokat, szóval újabb 
orgiákat jelent. Milliók éheznek, nyomorognak, 
szenvednek, hajléktalanok, százak pedig nem tud
ják, hogy hová legyenek a jóléttől. «Isteni* világ
rend ! Nemde? Érdemes szeretni.

Sport.
Rovatvezető: Cseke Lajos,

E. S. C.—S. K. K. 2 : 0. A fenti két egyesület 
november hó 7-én a Lágymányosi B. E. A. C. pá
lyán tartotta meg bajnoki mérkőzését, amely ismét 
a mi győzelmünkkel végződött.

Az S. K. K. utolsó találkozásunk óta sokat javult 
és igy erős munkát adott a két goal megszerzé
séhez.

E győzelemmel az Egyetértésnek 10 pontja van, 
mig a legjobb csapatnak csak 11. így hát az egy 
pontot a tavaszi fordulóban nem lesz nehéz behozni 
és egy kevés kitartással Magyarország 1909—1910. 
évi III. oszt. bajnokai lehetünk.
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Szerkesztői üzenetek.
Zs. S. Cikkét nem közölhetjük. Sokszor meg

vitatott téma.
E. S. C. A pezsgődugók beszállításira vonat

kozó felhívást nem tehetjük közé, mert mi a szak
társakat arra szólítjuk fel állandóan, hogy szolgál
tassák be a munkanélküli alapra a pezsgödugókat.

B. Pál, Toll M., K. József. Cikkeik térszüke 
miatt maradtak ki jelen számunkból.

Felelős szerkesztő: Boór Jenő.
Szerkesztő: Weisz Károly.

Kiadó: A lapbizottság.

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

HIRDETÉSEK.
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Hol szórakozzunk? K r s K t :
________________________________ jo barátok, úgyszin
tén vendégeink figyelmét, ha szórakozni akarnak ?

a Miksa-utca 8. sz. „Borozódra,
ahol mindig pontos kiszolgálás és olcsó szórakozásban ré
szesülnek. Becses figyelmüket és pártfogásukat kéri
Egész éjjel nyitva. HAJDÚ SÁNDOR, vendéglős.

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 .

Éttermi segédek találkozó helye:
Róma-kávéház,

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

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

A Flum e-kávéházban 12 évig m űködő kávéssegéd.
HARING GUSZTI.

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

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

vendéglőt
átvettem és minden igyekezetem oda fog irá- 
nyu|ni, h ° ^  jó  m a g y a r o s  k o n y h á m m a l  
OS k itűnő i ta la im m a l  a melyen tisztelt 
vendégeim becses pártfogását kiérdemeljem, 
melyért esedezve vagyok
.elje. tisztelettel Klemencz Frigyes, , . .h, ii.. 

Szabadnapos éttermi elvtársak találkozó helye II

X  Rédei és Társa X
szén- és k o k sz -n a g y k e ro sk e d ö k

III., József-körut 68. Telefon 167-08.
Porosz szén, nyílt fuvarokban — — K 3‘75
Porosz koksz, nyílt fuvarokban...... - K 4'50
Porosz szén zsákokban — ------— K 4‘10
Poiosz koksz zsákokban— — - K 4*00 

házhoz szállítva.

Sznktársnk t Fűtéshez sziikséglendő porosz szén- vagy 
kokszrendelésciket szíveskedjenek nz E gyesületi Irodn 
u tján  fe ladn i. n

E)Os M unkanélküliek seg é ly a lap ja  2% ju ta lé k b an  
részesül. -'PH

P incérek
figyelmébe

ajánljuk HERMANN 
GYULA fé rf is z a b ó 
m estert, ki m ár húsz 
óv óta csakispineórek 
szabója. — Budapest, 
VII., Akácfa-utca 7.

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 .
111 Szállodai és éttermi segédek találkozó helye 111 

N E U M A N N  B É L A ,  k á v é s .

A városligeti gyógyforrás
szénsavval telített, kellemes izii

Artézi a a
ásványvize
legyen mindennapi Italod. 

Megrendelési cim : Artéria r.-t., Budapest, VII., 
E gressyu t  20, c. Telefon 50—72.

ILONA

A húgyhajtó és húgysavoldó 
vizeK királya, bór- és dús 
lithion-tartalmú ásványvíz.
Kiváló vegyi összetétele következtében 
sikerrel alkalmazható vese-, húgykö- 
és hólyagbajok eseteiben, valamint 
cukorbetegségeknél, csűzos bántal- 
maknál; továbbá a légző-és emésztő
szervek hurutus bajainakgyógyitására
Igazgatóság: Budapest,IV.FürenczJózsef-rakpart 22.

Kútkezelőség: EPERJES.

Főraktár: WAHLKAWPF és GÖRÖG
ásványvíz nagykereskedő cégnél 

B U D A P E S T , V. Z O L T Á N -U T C A  11 T E L E F O N  42  56.

■ IH E B S 3
«*én*flvvsl telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknáf éa 
emésztési nehézségeknél. A legtisztább ée legegészségesebb asztali 
és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
Igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít «

Szt. Lukácsfürdő Kutválialat Budán.

V endéglősök figyelm ébe!
Vásároljunk Holló Testvérek-féle saját 

őrlésű

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

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

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

„BERKOVirS'Mélc

H ektograph-lapok
és minden színben lévő 

tentákat.
Továbbá nagy választékban Hekloyraph-tekercsek, kész 

étlapok, menu-kártyák, konyhasüntés-ivek és könyvek, hon- 
blok minden nagyság és színben, ruhatár-számok, bérht- 
füzetek, levólpapir és borítékok, szivarszipkák (kivátiatra cég
nyomással is), legújabb pecsenye- és haldiszek, torta- és 
tányórpapirok, sUtomónykapszllk, papírszalvéták, papirlemoz- 
tányérok, francia szalmaszopókák, fogvájók, ujságtartók, Iró- 

táblák, kréták, szivacsok sth.
Olcsó, szabott árak mellett gyorsan és pontosan szállit

R prlífivitc Kárnlu Hektograph-készltő, célszerű Irodai DCIHUVIlb i\d ru iy  ós vanddglői cikkek raktára
B u d a p e s t ,  V II . ,  S i p - u t c a  II. s z á m .

Képos árjegyzék ingyen.

BEITZ JÁNOS
műesztergályos, dákó- és b;liiártlgolyá-gyár.

Kávéházi 
eszközök 
raktára 
és javitö-

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

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

Az igen tisztelt pincér urak szives figyelmébeI

bor, pezsgőhöz legjobb Ital. Orvosilag ajánlva mint 
------------  nyélkaoldó és húgyhajtó hatású. ____________

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