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

Reformok a szervezetben.
A fővárosi szervezett éttermi segédek 

mozgalmának hivatott tényezői: a szervező 
bizottság és a bizalmiférfi-tesfület elhatározta, 
hogy a szaklapelőfizetést felemeli havi 
1 koronáról heti 40 fillérre. Ezen felemelt 
járulékban benfoglaltatik a kőtelező 
m u n ka n é lkü li segélyalap fizetése is.

A cél, amely ezen életbevágóan fontos 
határozat meghozatalára birta a két testü
letet, az volt, hogy olyan erős, sziklaszilárd 
alapra helyezze az éttermi segédek szerve
zetét, amely képessé teszi e szervezetet, hogy 
a munkálkodó nép két leghatalmasabb 
ellenségének: a nyomornak e's a tökének 
együttes támadásai ellen sikerrel védekez
hessék.

Ennek a határozatnak meg kellett szü
letnie. A viszonyok kényszerítő hatása 
váltotta ki e gondolatot, mert enélkül 
veszélyeztetve lett - olna szervezetünk fenn
állása. Az oka ennek egyszerű. Szerveze
tünk jelenlegi formájában — sajnos — nem 
a tudásra, a meggyőződésre, a társadalom 
uj formájának a megteremtésében való 
bizodalomra, hanem — a munkaközvetítésre 
van alapítva. Ha tudtok munkát adni, fize
tem a járulékot — halljuk elég gyakran a 
szaktársaktól. Ez a felfogás pedig kész 
veszedelem a modern munkásszervezetekre. 
Hisz egy esetleges harc esetén — amely 
végződhet jól, de rosszul is — ha el- 
veszitenők a helyközvetitést, úgy ezzel 
együtt elveszitenők tagjaink jórészét is, 
akik egyedül csak kalmárszellemmel tudják 
elbírálni a szervezethez való tartozandóságot.

Ha tehát nem akarjuk szervezetünket 
esetleg bekövetkezhető veszedelmeknek ki
tenni, úgy jóeleve gondoskodnunk kellett 
arról, hogy állandóan magunkhoz tudjuk 
bilincselni tagjainkat. Erre pedig semmi 
sem alkalmasabb, mint a kötelező 
m u n ka n é lkü li alap fizetése.

A múltak szomorú tapasztalatai győzték 
meg a vezetőséget arról, hogy ezt másként, 
mint kötelező járulékkal megoldani nem 
lehet. Ugyanis nyáron, amidőn a szaktársak 
munkában vannak, még akkor sem gon
dolnak a téli tétlen hónapok szülte nyomo 
ruságra, ha erre külön figyelmeztetve is 
lesznek. Mindegyik abban a boldog tudat
ban robotol egész nyáron át, hogy télire 
is lesz kenyere. Azonban jönnek a szomorú 
csalódások. A tőke, mint tudjuk, nem ismer 
belátást. A legkönyörtelenebbül dobja télen 
az utcára azokat, akik egész nyáron át 
verejtékeztek.

Beköszönt a nyomor. Nincs hova for
dulni. Ilyenkor azután milyen jól esne, ha 
volna egy alap, melyből büszke önérzettel 
vehetem ki az engem megillető részt, mert 
az nem kegyadomány, hanem az én és 
valamennyiünk szolidaritásának az ered
ménye.

Mily óriási jelentősége van ennek gazda

sági szempontból is. Nem vagyunk kény
szerülve megalázott, hitvány rabokként oda
menni a söntésekbe és munkáért könyörögni, 
hízelegni és vajmi sokszor testvérünk szájá
tól vonni el a kenyeret.

A munkanélküli alap mindettől óv. Annyit 
máris tapasztaltunk, hogy az éttermi segédek 
98%-a nem kapható testvérárulásra, ha csak 
a száraz kenyérre valója van.

Sokan a szaktársak közül ellenszenvvel 
fogadják a heti 10 filléres többletet, amely 
a segélyalapra fordittatik. Azonban bízunk 
abban, hogy az óriási többség nem fog 
visszariadni e csekély áldozattól akkor, 
amidőn jövőnket kell megalapoznunk.

Az éttermi segédek szervezete e határo
zattal talán felidézi az uj vizeken járó hajója 
ellen a tenger haragosan csapkodó fodrait, 
de viszont ezzel egyszersmind elhárítja a 
tajtékzó dühös hullámokat, amik esetleg 
hajónk romlását idézhetnék elő.

Fogjunk tehát lelkesen a felvilágosító 
munkához, hogy minden szaktárs megértse 
azt, hogy e határozat valóságos forradal
mat jelent mozgalmunk történetében. For
radalmat oly értelemben, hogy ezzel egy 
óriási lépést tettünk a modern harci szer
vezetek formája felé.

Ezt megértve, bizonyára minden szak
társ kellemes kötelességnek fogja ismerni 
a munkanélküli segély-alap fizetését.

*
A Budapesti pincéregylet november hó 

közepén helyiségeit jóval megnagyobbí
totta. Tette pedig ezt azért, hogy a szállo
dákban és éttermekben alkalmazott összes 
segédszemélyzetet maga köre csoportosít
hassa és ezzel úgy a szakszemélyzetnek, 
mint a segédszemélyzetnek egy régi vágya 
teljesült. Nem mondhatja most már senki, 
hogy a szakmában dolgozik egyetlen cso
port is, amelyet a szervezet mostoha gyer
meknek tartana. Mindenkinek van közöt
tünk helye, aki a szakmában dolgozik és 
mindenki egyenlően részesül a szervezet 
áldásaiban: munkanélküli segély, jogvéde
lem, elhelyezés stb. Most már az a köteles
ség hárul a segédszemélyzetre, hogy ki is 
aknázza ezeket a szakmunkások által nyúj
tott előnyöket és minden tehetségükkel 
azon legyenek, hogy minél előbb szerve
zetünknek és egyesületünknek tagjaivá vál
janak. A szállodai és éttermi segédek 
szervező bizottsága a legközelebbi napok
ban nyilvános gyűlésre fogja egybehívni a 
csoportokat, ahol rá fog mutatni arra az 
útra, amely utón ha haladni fognak, akkor 
a jövő nem lesz otyan sivár és szomorú. 
A csoportokat azután rövid időn belül a 
segédszemélyzet többi ágazatai fogják kö
vetni. Csupán csak egy szükséges ehez a 
segédszemélyzet részéről: felismerni az 
összetartásban, a szolidaritásban rejlő óriási 
erőt, amelyet a segédmunkások és munkás
nők megtanulhattak a szervezett éttermi 
segédektől.

Szinte szánalom nézni azt az állapotot, 
amelyben ezek a szerencsétlen munkás
testvéreink szervezetlenségüknél fogva 
leledzenek. Milyen fájó szívvel és érzéssel 
látják azt, hogy a szakszmélyzetnek szer
vezettségüknél fogva biztosítva van a heti 
fizetés, szabadnap, tisztességes bánásmód, 
rendes táplálkozás stb., mig ők, kik szintén 
hasznos munkásai a szakmának, mind
ezeket nélkülözni kénytelenek. Most meg
adjuk nekik a módot mindezekre. Ha át 
tudják érezni, mit jelent az összetartás 
nagy eszméje és ezt végre fogják hajtani, 
mindazokat az előnyöket élvezni fogják, 
amit ma a szervezett éttermi segédek él
veznek.

A szervezett éttermi segédek meg fog
ják tenni velük szemben a kötelességüket 
minden irányban. Helyiséget már szereztek 
nekik. Szépet és kényelmeset. Most csak 
tagokra van szükség.

Az egyesület minden kedvezményt megad 
a segédszemélyzetnek. Fél tagsági dij mel
lett élvezhetik az egyesület áldásait.

A segédszemélyzet pedig ragadja most 
meg az alkalmat és tömegesen jöjjön 
zászlónk alá, amely zászló alatt közös erő
vel küzdünk a közös ellenség: az elnyoma
tás, a kizsákmányolás ellen.

Józan hangok.
Az elmúlt napokban néhány vendéglős ur, 

ahelyett, hogy saját bajaik orvoslásán törnék a 
fejüket és a vendéglősök igazi ellenségeinek le
törésén fáradoznának, miáltal az ipart megmente
nék a piócáktól és biztosítanák annak fejlődését, 
kutyaszövetségesdit kezdtek játszadozni, de a ven
déglősök nagy tömegének józan belátásán dugába 
dőlt tervük, kijózanodtak és ma már az egész ven
déglős kar belátja azt a színtiszta igazságot, hogy 
a békét az iparban megzavarni a legégbekiáltóbb 
bűn lenne, mert ez megakasztaná annak fejlődését, 
amire bizony most óriási szükség van.

A Vendéglősök Lapja legutóbbi számában Lukács 
János budapesti vendéglős ur cikket közöl, amely
ből okulásul azoknak, akik még mindig azon téves 
hitben vannak, hogy a kollektív szerződés csak a 
munkásságnak előnyös, közlünk néhány szemel
vényt :

«A ml pincéreink, nemcsak munkásaink, de testvéreink is.
Én legalább így gondolkodok és érzek is, velem együtt sok 

vendéglős kartársam Így gondolkodik és érez.
Azért, ha nagy fába is vágom a fejszém, de gyönge erőmtől 

telhetőleg igyekszem kettévágni csak azért is, hudd lássa min
denki, vaijon odvas-e és szu-ette-e az a fa, mit pincérkérdés
nek ismerünk? , ,

Avagy gyalulható egészséges fa-e, vagy olyan-e, hogy tűzre 
se való, mert rothadt. . . . . , ,, .

Igen. Munkástestvérek a pincérek és munkástársak egymással 
a vendéglős cs pincér, mert a közös munka és a munka ter
mészetes viszonya teszi azzá. ......................

Mert nem ismerek olyan vendéglőst, bármily vagyonnal bír
jon is, hogy oroszlán- avagy tigrisvadászatra menjen, avagy 
valamely messze világnak déli részén üdüljön, urask .djon.

Hanem igen, ott farad, izzad a műhelyben, a munkatéren a 
pincéftestvérekkel együtt.

Együtt vesztenek és együtt nyernek.
Együtt boldogulnak, de együtt pusztulnak is a fárasztó mun

kától. Ki előbb, ki utóbb, de áldozata lesz fárasztó munkájá
nak. Mindkettőt marja a megélhetésért, a kenyérért való 
virrasztásnak nehéz éjszakája. .

Az egyiknek vágya és tépő gondolata az, hogy üzletebe 
befektetett vagyonát épségben megtarthassa akként, hogy annak 
gyümölcsét lássa és élvezhesse, miként munkája es tokeje után 
öt joggal, mint minden embert megillet, sói szükséget parancsol 
azon igények szerinti törvény, mivel tartozik minden ember a 
társadalom és családja és önmaga Iránt.

A másiknak lelkét, szivét kell, hogy átölelje az a szent vágy,
ogy egykoron ő Is önálló 8 a maga gaz 

Gyönyörűséges látvány, tündért éltet
azdája legyen.

v* un ui u.v «... ____ , ,  ____  éltető melegség, midőn a
Ié 1 ek1 és VVvTíinGkntíi, 'munkásnál így dobog, így érez.



2. oldal A Magyarországi Szállodai es Éttermi Alkalmazottak

Virág terein ott.
Tövis nélküli virág.
N'incs ott gyűlölet, csak szeretet.
Nincs ott Irigység, csak szorgalom és hűség, egymást illető 

becsülés.
Nagyon sok vendéglős kartársamtól hallottam panaszt tenni 

a pincéreire.
A békéltető bizottság tudna erről sokat mondani.
A kollektív szerződés mellett is történtek jogtalanságok, Igaz

ságtalanságok, visszaélések kötelességmulasztások.
Ts ez azért történhetett meg, mert vagy a főnöknek nem 

volt szive, vagy a pincérnek nem volt szive, vagy mind a kettő
nek nem volt szive ; csak a rideg törvény, mit kezükben villog
tattak, ha kellett, ha nem, mint egy éles kardot. Mert a tör
vény maga semmi, ha szívtelenek és lelketlenek maradunk. 
Egész szive, egész lelke legyen a pincérnek és főnöknek egy
aránt. Akkor az a törvény, mit kollektív szerződésnek neve
zünk, nem egy elrongyosodott papiron megirt hazugság lesz. 
De szentség, mit közösen tisztelünk és megtartunk. Védvárunk 
a gonoszság és a hamisság gaz támadásai ellen.

Ha jól tudom, igen sok vendéglős van, aki nem irt alá a 
szerződésnek. Ez hiba. De nem olyan hiba, amit jóvá nem 
lehet tenni.

Hiba azért, mert mód adatik arra, hogy a csőcselék jusson 
felszínre. Es egy bizonyítványa annak, hogy 'nem vagyunk egyek.

A pincéreink sorsát, jövőjét nemcsak ők maguk vannak hivatva 
egyedül Intézni, de minékünk is kötelességünk.

Mert attól függ a mi jövőnk, a mi sorsunk és a mi boldog
ságunk is.

Ha béke, egyetértés és szeretet van a pincér és főnök között.
Balga elbizakodó deszpota, ki másképp gondolkodik, mint 

úgy, hogy testvéred a pincér, kinek sorsa, helyzete fölött figyel
met fordítani kötelesség.

Szűnjön meg minden érdek, minden barátság a bűnnek lát
tára. Pincér ne védje a bűnös pincért, a főnők ne védje a 
bűnös főnököt.

Az igazság diadalmaskodjék.
Egy békességben, boldogan élő család legyen a vendéglős 

és pincér. Egy a közös munkaerőben, iparunk nemes fejlő
déséért és felvirágzásáért.*

Józan hangok ezek, amiből igen sokat tanulhat
nak azok, akiket illet. Számtalanszor elmondottuk 
mi már ezeket, amiket most Lukács ur mond, nem 
igen hallgattak reánk, most hogy ő köztilök mondja 
el valaki, talán jobban fog rajtuk. Szervezetünk 
megalakulása óta azon az állásponton voltunk és 
vagyunk, hogy a köréje tömörült pincérmunkássá
got nevelni, oktatni kell. De nemcsak jogaira oktatja 
ki a szervezet a munkásságot, hanem kötelességeire 
is. Számtalan esetet sorolhatnánk fel, hogy azzal a 
munkással, aki jogtalan követeléseket támasztott 
vagy goromba, iszákos volt, a legkíméletlenebbül 
bántunk el és ezzel óriási szolgálatot tettünk ipa
runknak, mert hiszen megtisztítottuk azt a nem 
odavaló elemtől. De mit tesznek a vendéglős urak ? 
Van néhány olyan fővárosi vendéglős, aki az egye
sület megkerülésével, ügynöktől vesz tőlünk kiszórt 
embereket az ipar legnagyobb hátrányára. Ezért 
tudunk örvendeni Lukács ur által fentebb elmon
dott józan szavainak, mert hinni és remélni meré
szeljük, hogy a vendéglősök óriási többsége azonos 
Lukács gondolatmenetével és majd néhány hónap 
múlva, amikor a kölcsönös béke meghosszabbítá
sáról lesz szó — amely mindkét félnek érdeke —, 
számba sem jöhető, parányi töredéke lesz az a ven
déglősöknek, akik meg akarják a mindkét fél által 
annyira óhajtott békét zavarni.

SZEMLE.
A munkásság és a politikai válság. A hó

napok óta tartó politikai válság annyira kiölte már 
az úgynevezett «polgárságból» az ország sorsa 
iránti érdeklődést, hogy már azok, akiknek a még 
fennálló törvény értelmében joguk van a képviselők 
megválasztásához, sem törődnek vele semmit. Már 
a sok semmirevaló hühózásnak is vége. A bank
csalók is felhagytak orditozásaikkal. A fnemzet 
bálványa, a 150 kilós, púderes arcú Kossuth Franci 
is kevesebbet ordit már. Csak az a tábor, amely 
mindig ébren volt, most is figyeli azt a vásárt, 
amit a kiváltságosak a nép bőrére folytatnak. Undok 
komédia. A szociáldemokrata munkásság az, amely 
tisztán látja, mi történik a politikai kulisszák mögött. 
A megegyezés hallgatólag lassanként megtörténik 
es a vége a politikai sáfárok között természetesen 
az lesz, hogy becsapják a népet. Ezt igazolja, hogy 
a politikai felszínre ismét olyan alak vetődött, aki 
esküdt ellensége minden jognak és haladásnak. 
Hogy meddig fogja tűrni még ezt a komédiát a 
nép, az kérdés. A koalíció kiszívta a nép vérét, az 
igaz, de megmaradt még a csontja és a csontos 
kéz oda tud ám ütni erősen . . .

Nyúzzák a népet. Nincs a világnak még egy 
olyan városa, ahol olyan lelketlen uzsorát űznének 
az élelmiszerekkel, mint Budapesten, hol ma már 
méregdrágán adnak mindent és hamisítanak min
dent. Különösen a tejet. A tejkereskedők kartellje 
a napokban aztán még azzal a meglepetéssel szol
gált, hogy minden előzetes bejelentés nélkül meg
drágította a tejet, amennyiben a közönség nagy 
meglepetésére, a különböző árusító helyeken — nyil
ván valamely egységes megállapodás hatása alatt — 
kénytelen volt literenként 2 fillérrel magasabb áron 
megfizetni a tejet. A hirtelen áremelés különösen 
a munkaslakta vidékeken keltett kínos feltűnést. 
A régóta beharangozott reformlépés, melyre sehol 
a világon olyan égetően szükség nincs, mint nálunk, 
meg mindig késik. Az uzsorások a munkálkodó 
népnek lenyúzhatják a bőrét, nem lesz bántódásuk, 

, ha a ^unkás sztrájkolni mer vagv bojkottá! 
valamely üzletet vagy műhelyt, akkor az zsaroló, 
akit el kell csukni. Milyen szép a jogegyenlőség!

Aho lem  kell bizalmiférfi. A Kittner- (Llp- 
pertj-etteremben dolgozó szaktársaknak nagyon jó 

r ? ’ ,™ert kézzel-lábbal kapálóznak abizottság ama törekvése ellen, hogy 
i vála8zlassák, aki az üzletet képviselje 

ZA í?fken’/<Vu-gy egyéb ^gyes-bajos dolgaikban. 
hnovS«t7.eua !* í°1t,?ág három Írben kísérelte meg, 

£y ke* .b^zl értekezletre hivja egybe. Legutóbb
é l̂ek'ezí'e'tiíi'h 3 á'rlál[| 3 21'S hivő,> amely őket az 
fo<z mén w«h ,smét nem iö,,e't- redig jönnifog még idő, amidőn szívesen jönnének értekez

letre, amidőn a tőke kegyetlenül belevág a hu
siikba : amidőn a Kertész-féle asztalos pincérek 
denunciálása tűrhetetlenné teszi helyzetüket.

Az éttermi segédek figyelmébe! A budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcstnárosok ipartársu
lata legutóbb tartott választmányi ülésén elhatá
rozta, hogy az 1902. évi közgyűlési határozat alap
ján házat vesz. A megveendő bérház a IX., Lónyay- 
utca 22. számú, mely a Mátyás-utca sarkán fekszik. 
A ház vételára a költségekkel együtt 269.269 
korona.

Ez a rövidke hir sokat jelent. Különösen a mi 
szempontunkból. Annak az ipartársulatnak a meg
izmosodását jelenti, amelylyel jelenleg kollektív 
szerződéses viszonyban vagyunk ; de amelylyel úgy 
lehet, még harcban is állhatunk.

Ez a kis hir követendő példaként álljon előttünk. 
Nekünk is régi törekvésünket képezi, hogy állandó, 
saját otthonra tegyünk szert. Sajnos, a magunk 
erejéből ma még erre képtelenek vagyunk. Evek 
szorgalmas és becsületes munkája, valamint a szak
társak áldozatkészsége szükséges ahoz, hogy az 
éttermi pincérek eme régi vágya teljesüljön. No, 
dehát ez az áldozatkészség akaródzik a legnehe
zebben mutatkozni. Pedig ha valahol, úgy ezen a 
téren lehetne egyes szaktársaknak oly cselekedetet 
végrehajtani, amelylyel nevét belevéshetné az 
éttermi segédek mozgalmának történetébe.

Az alkohol számlájára. A társadalom minden 
biine úgyszólván egyedül ebben leli eredetét — 
az alkoholban.

Milliók rabjai ennek a rettenetes méregnek, amely 
feldulja családok boldogságát; amely gvilkot ád a 
kézbe; amelylyel együtt a nyomor és szenvedés 
költözik a faíak közé, ahol az alkohol rabja tanyáz.

Sajnos, a mi speciális szakmaviszonyaink a leg
jobb melegágyát képezi az alkoholszenvedélynek.

A fájdalom mardossa lelkünket, amidőn látnunk 
kell, hogy intelligens, szakképzett pincérek és jó 
szaktársak mint fetrengenck az alkohol gyilkos kar
mai között.

Odaadnánk szivünk vérét, hogy e szerencsétle
neket visszaragadhassuk az örvény széléről, melybe 
vesztükre rohannak. Hiába minden. Sem szép szó, 
sem meggyőző érvek nem használnak. Pedig szo
morú következményei vannak az összességre azok
nak a cselekedetei, akik az alkohol menthetetlen 
rabjaivá sülyedtek. Egyesületünk mint erkölcsi 
testület teljes felelősséggel tartozik azokért a tagok
ért, akiket munkába közvetít. Ennek a felelősség
nek a súlyát különösen most érezzük át valameny- 
nyien, amidőn a kollektív szerződésünk lejárta 
előtt állunk és el kell kerülnünk minden oly inci
denst, amely alkalmas arra, hogy a főnökökben 
gyűlöletet váltson ki, az egyesületünk által nagy 
áldozattal fentartott helyközvetitő irodánk ellen.

Ezt be kell látniok józan pillanataikban azoknak 
is, akik egyébként már nem bírnak e szenvedélyen 
uralkodni. Az összesség jövője kell. hogy erőt ad
jon e szenvedély leküzdésére, legalább addig, amig 
mint munkások képviselik az egyesületünket a 
munkahelyen. Ha pedig erre képtelenek, ám visel
jék következményeit.

A B. P. E. Választmánya november hó 16-án 
tartott ülésén L. J. szaktársat törölte a tagok sorá
ból, mert a Saskórben mint kisegítő, munkaközben 
ittas volt és ezzel szégyent hozott arra az egyesü
letre. amelynek ő is tagja volt s amelynek ezzel 
mérhetetlen erkölcsi kárt okozott.

Szaktársak! Igyekezzünk e szerencsétlen test
véreinket meggyőzni az alkohol romboló hatásáról 
még akkor is, ha ezért lekicsinylésben lesz is részünk.

Hivatalos rész.
Budapesti Pincéregylet, W’esselényi-utca IS , félemelet.

Telefon 59—32.
Rendkívüli közgyűlés. November hó 22-én, 

hélfőn éjjel 1 órakor rendkívüli közgyűlést tarlóit 
a Budapesti Pincéregylet. A közgyűlésen mintegy 
150 tag vett részt. Wassel Gusztáv elnök meg- 
nyitotta 1 .2 órakor a közgyűlést, amelyen a jegyző
könyvet Weisz Károly, majd Faragó Dezső vezet
ték. Faragó Dezső titkár ismerteti a napirend első 
pontját (alapszabálymódositás), melyhez többen 
hozzászóllak, mig végezetül a közgyűlés magáévá 
tette az alapszabályokban a belügyminiszter által 
kívánt módosításokat. A második napirendi pontot 
(Indítványok. Pécs Lajos tagul felvétele, melyei a 
választmány a közgyűlésnek javasolt) Weisz Károly 
ismertette. Hosszabb vita fejlődött ki a napirendi 
pont körül, mig végre a közgyűlés egyhangúlag 
magáévá tette a választmány indítványát és kimon
dotta, hogy Pécs Lajost felveszi a tagok sorába, 
azonban tisztséget nem vállalhat. Wassel Gusztáv 
elnök a közgyűlést ezek után Sorakor berekesztette.

HÍREK.
Felolvasás az egyesületben. December hó 

3-án, péntek délután 4 órakor felolvasás lesz a 
szakegyesületben, mely alkalommal Weisz Károly 
elvtárs a militarizmusról fog előadást tarlani.

A retorika hallgatóit értesítjük, hogy az elő- 
adások csütörtökön, december ho 2-án, éjjel 12 óra
kor folytatódnak.

Eljegyzés. Hacker Sándor szaktárs eljegyezte 
Vigh Teréz urhölgyet. Minden külön értesítés 
helyett.

A kabaré. A Budapesti Pincéregylet vigalmi 
bizottsága által rendezett kabaré-estély, mely no
vember 24-én tartatott meg, fényesen sikerült. 
Kora este, 8 óra felé, lehetett már megállapítani
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az estély sikerét. Szép és kedves hölgykoszoru 
vette körül a szépen kivilágított termeket. Midőn 
már a nyugtalanság a ház tetőpontján volt, Deák 
Pista szak társ üdvözölte konferáló beszédében a 
megjelenteket, kik tapssal feleltek neki. Megraga
dom az alkalmat és Deák szaktárs törekvését és 
tevékenységet kiemelem, melyet maga a hallgató
ság jutalmazott meg legjobban tapsaival. A műsor 
első számát Sch. Antal szaktárs kezdte meg szava
latával, amely meglehetős jó volt. Néhány tapsban 
volt csak része. N. Ernő szaktárs eléggé tehet
ségesen adta elő jól betanult kupiéit. A finom 
érzéssel telt közönség meg volt vele elégedve — 
de mi is. Sok tapsban és gratulációban volt része. 
Kedves nővérének, Emma urhölgynek, ki szépen 
és sikeresen játszotta el a reá bízott felirónői 
szerepet, nem maradtak adósak neki úgy a tapsban, 
mint egy szép virágcsokorban sem. Weisz Károly 
elvtársunk, e kiváló jó szónok és szavaló, ma 
igazán a helyzet magaslatán állott szavalásával. 
Szűnni nem aknró vihar a tapsban. Nagyszerű volt 
a hangulat e forradalmi szavalat után. H. Micike 
kisasszony, ki már elöltünk közismert, többször 
volt már része a sikerek aratásában. Tetsző és éles 
iskolázott hangjával magához kötötte a hallgatóság 
figyelmét. Remekelése után egy szép virágcsokrot 
kapott.

A B. P. E. kebeléből nem regen alakult dalárda 
mutatkozott be először igen nagy sikerrel. Sajnál
hatják azok, kik nem voltak jelen, miután egy kelle
mes élvezettől elestek. Ezen sikert egyrészt a 
tanárnak, másrészt a dalárda szorgalmának köszön
hetjük. A dalárda haladása minden oldalról nagy 
megelégedést keltett.

Aranyos Józsefné csengő és kellemes hangjával 
rázta még jobban fel közönségünk figyelmét. Egy 
elveszett színésznőt láttunk benne, oly jól játszotta 
el a reá bízott szerepét. Sok-sok dicséret és egy 
nagy csokorral toldották meg fejlődő babérait a 
tapsolok. Rendkívüli számban fellépett Balta Tusika 
elvlársnő. Megláttuk tudásán, hogy tanult, jó szí
nésznő, ki metsző énekével magához láncolta a 
jelenvoltakat. A közönség sem maradt háládatlan 
érte, hanem többször megtapsolta. Faszler és Nyúzó 
szaktársak igen talentumosan vették ki részüket a 
fellépésben, jól mulatlak rajtuk, irigységgel gondo
lunk vissza, hogy mennyi drága mosolyt kaptak.

Ezek után fejezzük ki köszönetiinket mindazok
nak, kik az est sikeréhez úgy anyagilag, mint 
erkölcsileg hozzájárultak. S. f .

Budapest legfényesebb szállodájának neve
zik a lapok azt a szállodát, mely a világhírű Ritz- 
szálloda cég közreműködésével a Magyar folyam- 
és tengerhajózási r.-t. palotájának helyén épül. A 
nagy világvárosok luxusszállodái igényeivel és 
fényével épül a Ferenc József-rakpart, Eötvös-tér 
és Mária Valéria-utcák sarkán 380 négyszögöl 
területen az uj Carlton-szálloda. Magában egyesíti 
ez az épület a londoni és párisi Ritz-szállodák 
fényűzését, úgy kényelem, mint díszes kiállítás 
tekintetében. Az alagsorban és pincében gép- és 
kazánház. konyhák és az azzal kapcsolatos nagy
szabású élelmi- és hűtőkamrák, tálalók és boros
pincék helyeztettek el. A földszinten előcsarnok, 
400 négyszögméter területű csarnok, ebédlőtermek 
és télikert, társalkodó- és olvasóterem, a Mária 
Valéria-utca felé üzlethelyiségek terveztettek. A 
csarnokból egy ötkaru fehér márványlépcső vezet 
az emeletsorokb8, hova két gyorsmenetü felhúzó 
szállítja a vendégeket. Az I. emeleten az Eötvös- 
tér felé fejedelmi vendégek lakosztálya, tálaló, 
fürdő- és cselédszobákkal készülnek, mig az eme
let többi részét, valamint a fölötte levő emelet
sorokat 125 vendégszoba foglalja el. A vendég
szobák előszobákkal és kiilön-kiilön^ fürdőszobák
kal épülnek és berendezésük oly kényelmes, sőt 
különös tekintettel a környezet remek látképére, 
jóréfzt zárt és nyitott erkélyekkel van kiképezve.
A homlokzat és az épület belseje XVI. Lajos stílus
ban tartva, modern felfogással igen gondos és 
monumentális kivitelben részesül. A fennálló régi 
ház lebontása, valamint az építkezés még a tél 
folyamán megkezdődik. Az uj szálloda 1911 május 
elsején adatik át a forgalomnak.

Egyes polgári lapoknak az az állítása, mintha a 
szervezet megakadályozná eme tervezett világhírű 
szállodában idegenajku munkások alkalmazását, 
nem felel meg a valóságnak, mert hiszen a szálloda 
építéséről is csak a lapokból értesült a szervezet 
és még csak alkalma sem volt foglalkozni ezzel a 
szállodával semmiféle irányban. Az a nevetséges 
állítás pedig, hogy a szervezet elvonja valakitől a 
megélhetés jogát, mert az idegenajku, — csak a pol 
gári lapok firkoncainak ostoba fejében születhet meg.

'A sztrájktörő alacsony színvonalon álló 
egyén> — mondotta egy bíró. Talán szükségtelen 
előrebocsátani, hogy nem magyar bíró volt, mert 
ilyen véleményt a magyar birói kar nem mer meg
kockáztatni. Dr. Warmoold, a hannoveri ipari bíró
ság elnöke, egy Ítélet indokolásában a következő
ket mondja a sztrájktörőről: «Elszomoritó, hogy a 
felek a bíróság igénybevétele nélkül nem tudtak 
megegyezésre jutni. Annál sajnálatosabb ez a 
körülmény, mert az indító ok, a munka abban- 
hagyása, nem erkölcsbe ütköző cselekedet. A pana
szos nem akart sztrájktörővel dolgozni. A sztrájk
törők, mint az a bíróság előtt is ismeretes, több
nyire alacsony erkölcsi színvonalon álló egyének, 
kik a sztrájk befejezése után ismét eltűnnek és az 
életben különben semmiféle hasznos szerepet nem 
töltenek be.*

Ezt mondja egy felvilágosodott, független bíró, 
ki fontos tisztét nem használja a tőke védelmére 
A szószegőt becstelennek ítéli, mert ellenkező 
esetben igazságérzetével jutna ellentétbe.
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Kutyából nem lesz szalonna. Folyó hó 16-án 
Alagon, Pretzner Imre lakodalmánál együtt dolgo
zott Brunner Ernő négy egyesületi taggal, akik nagyon 
jól tudták, hogy Brunner ki van zárva az egyesü
letből, azonban, hogy neki is legyen egy pár fillér 
keresete, nem akarták őt kizárni a munkából. 
Brunner ur ezt meg is hálálta nekik azzal, hogy 
rutul becsapta őket. Munka közben látták, hogy 
Brunner több vendégtől 5—5 koronát kapott, mikor 
pedig a szokásos osztozásra került a sor, Brunner 
ur 2 korona 90 fillért adott le. Mondani sem kel
lene, hogy ezen gazemberség miatt felháborodtak 
a vele dolgozók és kérdőre vonták. Mikor már 
látta, hogy tagadni nem lehet, cinkostársat akart 
fogni Kohlmann Antal személyében, akit arra kért, 
hogy ő vállalja magára az általa eltüntetett 5 koro
nák leadását, azzal a szavakkal, hogy azt neki 
Brunner adta át. Kohlmann azonban ahelyett, hogy 
ezt tette volna, megmondta a kollegáinak, hogy 
mily piszkos dologra kérte fel őt Brunner. Ezek 
után megfogták és a főnök elé állították, be
mutatva őt teljes meztelenségében. A főnök kijelen
tette, hogy Brunnernek többé nem szabad az üz
letbe bemenni. Egy főnökkel megint több van, aki 
meggyőződött arról, hogy kiket zár ki az egyesület 
cs milyen okoknál fogva. A tzaktársak pedig csak 
dolgozzanak vele tovább, hisz időről-időre meg
hálálja jóságukat. Dérnusz Károly.

Nyilatkozat. Alulírott leghatározottabban ki
jelentem, hogy sértő nyilatkozataim, melyeket 
Hering Guszti Róma-kávés és Pollák Sándor fő
pincérével szemben tettem, minden rosszakarat ki
zárásával történt, csupán önfeledt és önkívületi 
állapotomnak tekinthető avagy tudható be, miért is 
a történtekért, kiket ez érinthet, bocsánatot kérek.

Előttünk :
Kugler János.
Wassel Gusztáv. Szathmáry Lajos.

Alulírottak ezennel kijelentjük, hogy a fent alul
írott elvtárs sértéseit semmisnek nyilvánítjuk, miért 
is ő teljes egészében heves eljárását teljesen be
igazolta. Hering Guszti, Pollák Sándor.

A kávéssegédek mozgalma. A letiport, tönkre
vert, örökre eltemetett kávéssegédek mozgalma a 
főnökök nem nagy örömére, örvendetesen fejlődik.

Szaklapjuk legutóbbi számából vesszük át ezen 
rendkívül érdekes jelentést, mely arról győz meg 
minket, hogy a hozzánk legközelebb álló szakma 
mozgalma jelenleg jó kezekbe van letéve. A jelen
tés szerint a Budapesti kávéházi alkalmazottak szak
egyesülete október havi bevétele 1066,42 korona, 
kiadása 801*10 korona, pénztári maradványa 265*32 
korona volt.

A tagállományról a következő kimutatás nyújt 
fogalmat: kávéssegéd, főpincér 448, kávéfőző, 
konyhalegény 121, fel Írónő, takarítónő és kávésleány 
40, összesen 609 tag.

Ha figyelembe vesszük, hogy néhány hét előtt 
senki sem remélte még azt sem, hogy újra lehes
sen megalakítani a szakegyesületet, úgy az ered
ménynyel meg lehet elégedve a testvérszervezet.

Szervezeti ügyek.
A bizalmiférfi-testület minden hétfőn délután 

4 órakor a szokott helyen ülést tart.
A Bányai-vendéglő huligánjai. A Rákóczi-ut 

és Luther-utca sarkán lévő Bányai-féle étteremben 
csinos állapotok vannak. A főpincéren kívül három 
éthordó «müködik» ott szabadnap és hetibér nélkül. 
Természetesen nem tagjai az egyesületnek egyikük 
sem. Midőn a szervező bizottság felszólította 
Bányai urat a kollektív szerződés betartására, ki
jelentette, hogy ő azt betartani nem hajlandó, mert 
az ő huligánjai a mostani állapotokkal is megvan
nak *elégedve» és különben az üzlet most rosszul 
megy, nem fizet többet. A szervező bizottság erre 
bojkott alá helyezte Bányai ur butikját. Gondos
kodni fog az összmunkásság arról, hogy Bányai ur 
bódéja még rosszabbul menjen.

Nyilvános megrovás. A szállodai és éttermi 
segédek szervező bizottsága ezúton nyilvánosan 
rója meg Szeiff Alajos főpincért (Ehm-étterem), 
mert a bizalmiférfit megakadályozta működésében. 
Egyben figyelmezteti, hogy úgy a szervezettel, mint 
annak képviselőjével, a bizalmiférfival, viselkedjen 
tisztességesen, különben a szervezet radikálisabban 
fog vele eljárni. A szervező bizottság.

M unkanélküli segélyben részesü ltek  « 1909. év 44-ik 
hetében: Hentz József, Oross József, Eráth János, Kninráth 
Frigyes, Pető Károly, Rácz Kálmán, Dajka Ferenc, Bakcsi 
János, Boór Sándor, Majfárt János, Baár Károly, Scháfferling 
József, Kugler János, Csöbör Antal, Juhász Oyörgy, Muzslal 
Béla, Meiszter Mátyás, Krátschmer János, Oross Imre, Bodor 
Pál, Csató József, Epstein Fiilöp, Márton Béla, Kopfler Károly. 
Összesen 126 korona.

1909. év 45. hetében: Csöbör Antal, Pál János, Steinfeld
Károly, Kiss János, Oross József, Wlesner János, Fizeti Lajo: 
Einődler György, Juhász Oyörgy, Dajka Ferenc, Baár Károly, 
Sztojka János, Kninráth Frigyes, Eráth János, Majfárth János,
Csató J'.zsef, Báthorl Jenő, Varga Antal, Keiser János, Csoknyal 
Ferenc, Bretter Gyula, Novák Ferenc, Komlóai János, Horváth 
Ferenc, Kuchta Mátyás, Kopfler Károly, Pálfi József, Hencz 
József, Kinzl Antal, Epstein Fiilöp, Zsulavinszki Bernát, Bresel- 
niajer István, Török Antal, Scháfferling lózsef, Pumm János, 
Pataki Aladár, Holtslnecz Géza, Lazsák János, Mnlsovics 
Péter, Jónás József, Halbick József, Lőrlncz István, Fuchs Endre, 
Vieder Alajos, Komlósi János, Báthori Jenő, Menovlcs Sándor, 
Gönczi Márton, Preisinger József, összesen 250 korona.

1909. év 46. hetében: Steinfeld Károly, Rieder Oyula, Molnár 
Gyula, Zsulavinszki Bernát, Maifárt János, Bakcsi János, Hencz 
József, Gönczi Márton, Pál János, Kainrith Frigyes, Repper 
József, Oross József, Varga Antal, Csató József, Ungár Zsig- 
mond, Komlósí János, Pataki Aladár, Menovits Sándor, Báthori 
Jenő, Baár Károly. Fuchs Endre, Wucsák Mátyás, Pumm János, 
Wölfer István, Muzslay Béla, Kopfler Károly, Márton Béla, 
Pulay Elek, M. Kovács József, Kuchta Mátyás, Epstein Fiilöp, 
Meiszter Mátyás, Kintsl Antal, Scháfferling József, Bánfalvi 
István, Breselmajer István. Összesen 199 korona.

GYŰLÉS.
A szállodákban és éttermekben alkalmazott 

munkások november hó 22-én, hétfőn délután 
4 órakor igen jól sikerült nyilvános gyűlést tartot
tak az Artista-Otthon-kávéházban. A gyűlést Zsovák 
Károly szaktárs nyitotta meg, kinek ajánlatára 
elnökké Porjesz Sámuel, jegyzővé Bodor Pál szak
társakat választották meg. Napirenden volt: 1. A 
munkanélküliség és az ügynöki rendszer. 2. A po
litikai helyzet. 3. A sajtó. A napirend első pontját 
Wassel Gusztáv szaktárs ismertette, aki tudományos 
érvekkel bizonyította be, hogy a munkanélküliség 
a fennálló kapitalista társadalom kinövése, melyet 
ha nem is lehet megszüntetni, de helyes szociál
politikai törvényhozással csökkenteni lehet. Weisz 
Károly elvtárs a politikai helyzet előadója volt, aki 
hosszabb beszédben, kíméletlen szavakkal támadta 
a politikai uralmon levő szélhámosokat. Beszédét 
a hallgatóság óriási tetszéssel fogadta. A harmadik 
napirendi pont előadója Faragó Dezső elvtárs volt, 
aki a sajtó fontosságát fejtegette munkásmozgalmi 
szempontból. A gyűlés lelkes hangulatban ért véget.

Tudományos csarnok.
A város.

I.
A modern gazdasági, társadalmi és politikai élet

ben az összes kulturállamokban mindinkább a vá
rosoknak jut az irányitó és legtöbbször a döntő 
szerep is. A városok fejlődési állapota a kapitalista 
államokban az iparnak, a kultúrának a fokát is 
jelzik. Es az, hogy a városok milyen hatással van
nak az egész országra, ez egyszersmind a kapita
lizmus térhódítását is mutatja.

Az ipari munkásság, az osztályharcnak legerélye
sebb és legállandóbb folytatója, a városokba tömö
rül és igy a tőke elleni küzdelmének a városok 
lesznek szinterei.

Az osztályellentétek itt nyilvánulnak meg leg
inkább, mert minden egyes alkalommal úgy a pro- 
letárság, mint az uralkodóosztályok szervezett tö
mege vonul fel.

A munkásosztály politikai harcait is a városok 
vezetik. A városokban fejlődnek igényei a kultúra 
magaslatáig, a szolidaritás itt lesz cselekedeteire 
nézve tényleges hatóerő. Itt érzi a munkás legin
kább a kapitalizmus bántó és felháborító követ
kezményeit a legsúlyosabban : igényei kielégítésé
nek lehetetlenségét, exisztenciájának folytonos 
bizonytalanságát, idegeinek és erejének rohamos 
romlását.

Városok azonban nemcsak a kapitalista termelési 
mód idejében jöttek létre. Városok, — embetöme- 
gek együttélése —, már megvolt a közép- és 
ókorban is. Ezek a városalakulatok azonban egé
szen más gazdasági és politikai jelentőséggel 
bírtak.

1. Az ókori város.
Ázsiában és Egyiptomban keletkeztek először, 

3—4000 évvel ezelőtt. A városokat rendszerint egyes 
uralkodók alapították, ez volt aztán a székhelyük, 
innen kormányoztak, itt volt állandó tábojuk. Ide
hozták kincseiket, nőiket, rabszolgáikat. Ők maguk 
külön megerősített helyen, a várban laktak, a vár 
alatt voltak a templomok és az előkelők házai. 
A lakosság nagyrésze katona volt, voltak földmű
velők és mesteremberek is, ezenkívül a rabszolgák 
óriási tömege.

A városok nagy kiterjedésüek voltak, a legtöbbje 
fallal teljesen körül volt véve, hogy ellenség ellen 
oltalmat nyújtson. A belsejében nemcsak házak, 
hanem szántóföldek, legelők és kertek is voltak, 
úgy, hogy megszállás esetén a város saját magát 
élelmezhette. A lakosság számát ma már bizonyosan 
megállapítani nem lehet, de kétségtelen, hogy pél
dául Babilonnak több százezer lakosa volt fény
korában. A város nagyságát, de a mai értelemben 
vett városi élet teljes hiányát is bizonyítja az a 
ránkmaradt feljegyzés, hogy Babilont egyszer az 
ellenség bevette és ezt a lakosság egy része még 
három nap után sem tudta.

Egyiptomban minden uralkodó — fáraó — igye
kezett várost alapítani. De haláluk után az erősza
kosan telepítettek szétmentek és a városok marad
ványait is az évenként kiáradó Nílus folyó el
mosta.

Kevés kézműipar, idegen kereskedők voltak e 
városokban. De mint állandó tábor inkább csak 
fogyasztó, mint termelőtömeg volt. Adók, hadisarc 
adták legfőképpen jövedelmüket.

Görögországban a községi életnek magasabb 
fokát látjuk. De alig fejlődött ki tulajdonképpeni 
városi polgárság, hanem a mezei birtokosok men
tek be a városokba lakni, ahol ellenség ellen is 
védve voltak és különben is jobban megtalálták az 
élet és vagyonbiztonságot. A politikai élet kizáró
lag a városokban játszódott le.

Minthogy a birtokosok voltak a városok lakói, 
gazdasági és politikai ellentét város és vidék közt, 
amely ellentét manapság oly nagy szerepet jászik 
— nem volt.

Ipart leginkább idegen rabszolgák űztek. A 
kikötővárosokban pedig élénk kereskedelem fejlő
dött ki.

A görög városok közül Athén nemcsak a leg
nagyobb, de kulturális tekintetekben»is a legfejlet
tebb volt. 150—200.000 lakosa volt fénykorában, 
ezek közül azonban csak körülbelül 20.000 bírt 
polgárjoggal. A többiek legyőzött népek és szabad
ságukat elvesztett görögök közül kikerülő rabszol
gák voltak.

A római birodalom fővárosának, Rómának a 
lakossága, mikor a birodalom még nem indult 
bomlásnak, az egy milliót meghaladta.

Politikailag Róma volt a központ és tulajdon
képpen nem is volt egyéb, mint ahogy a legtöbb 
ókori város : politikai és katonai szervezet. Gazda
ságilag a leginproduktivobb szervezetek egyike 
volt. Leigázott népek kizsákmányolásából, súlyos 
adókból, jogtalanul összeharácsolt vagyonokból élt. 
Éhez járult még az előkelők fizetése és birtokaik 
jövedelme, melyet legtöbbször bérbeadtak. Bent a 
városban pedig a rabszolgák tömegét zsákmányol
ták ki.

Ahogy a görög városok is, úgy Róma is,csak 
művészetben és az irodalomban termelt. Óriási 
színházakban — amphitheatrumban — adták elő 
azokat a darabokat, melyek közül több még ma is 
állandóan műsoron van. Az építészeti emlékeknek 
nagyszerűségét még ma is bámulják. Ezek a nagy
szabású, néha évtizedekig tartó építkezések az épí
tési technika akkori fejlettsége mellett nem is let
tek volna máskép elvégezhetők, ha a rabszolgák 
tízezreit nem dolgoztathatták volna.

A társadalmi érintkezés kifejlődött, de termé
szetesen csak a leggazdagabbak, legelőkelőbbek 
között.

Voltak népparkok, nagy közös fürdők, megvol
tak a polgárok találkozóhelyei, voltak (leginkább 
rabszolga) kézmüiparosok, mégis az ókori Rómát, 
ahonnét óriási világbirodalmat alapítottak, szervez
tek, igazgattak, nem hasonlíthatjuk a modern váro
sokhoz, még a mai Rómához sem.

Óriási város, mely politikailag és katonai szem
pontból központ, de gazdaságilag csak fogyaszt. 
Ezzel szemben a termelés az, ami már a középkori 
városokat is jellemzi.

Bánóczi Dénes.

Szerkesztői üzenetek.
T isztességes szak társ. Önnek nincsen igaza. A Leheti- 

vendégjőben a Károly-köruton igenis van fopincér. Jórégen 
van már ott. Nem érzi azt, hogy százakra rúg azoknak a szak
társaknak a száma, akik nyomorognak és nélkülöznek. (5 még 
egy fillért sem adott a munkanélkülieknek. Mikor kértek tőle, 
kereken megtagadta. Majd jön még a kutyára dér. Feljegyezzük 
az ipszét.

Felelős szerkesztő: Boór Jenő. 
Szerkesztő: Weisz Károly. 

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

HIRDETÉSEK.
A Szultán-forrásvíz kezelősége a dugókat 

a Budapesti Píncéregylet révén két fillérért 
beváltja.
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Vendéglősök 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., Klauzál-tér 6 . sz.

i ö y  A .  R T  EJ L ,
S ö r fő zd e  ; |^ |I { é s z v - társ

Legnagyobb v/déhi sörfőzde  
Első rendű gyártm ányok

B e ! és kü lfö ld i k itüntetések .
s z A n o s  f / o k c e l e p .

Budapesti főraktár:  VIII., Práter-utca 44 a.

A húgyhajtó és húgysavoldó 
vizek Királya, bór- és dús 
lithion* tartalmú ásványvíz.
Ki váló vegyi összetétele következtében 
sikerrel alkalmazható vese-, húgykő- 
és hólyagbajok eseteiben, valamint 
cukorbetegségeknél, csűzos bántal- 
maknál; továbbá a légző- és emésztő
szervek hurutus bajainakgyógyitására
Igazgatósig: Budapest,IV.FerenczJézsef-rakpart 22.

Kútkezelóség: E P E R J E S .

Főraktár: WAHLKAMPF és GÖRÖG
ásványvíz nagykereskedő cégnél 

BUDAPEST, V. ZOLTÁN-UTOA 11. TELEFON 42-66.

VICTORIA-kávéház
E r z a é b e t - k ó r u t ,  R o y a l - s z á l l o d a  me l l e t t .

N a p o n ta  z e n e h a n g v e r s e n y .
I l i  Szállodai és éttermi segédek találkozó helye I I I  

N E U M A N N  B É L A .  k á v é s .

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 .

X  Rédei és Társa X
szén -  és k o k sz -u a g y k e r e sk e d ö k
Budapest, lllll., József-körut GB. Telefon 1G7—08.

Porosz szón, nyílt fuvarokban - K 3'75 
Porosz koksz, nyílt fuvarokban K 4-50
Porosz szén zsákokban - - - - - - - -  K 4*10
Porosz koksz zsákokban — K 4,90

házhoz szállítva.

S zn k tá rsak ! Fűtéshez szükséglendö porosz szén- vagy 
kokszrendeléseiket szíveskedjenek az E gyesületi iro d a  
u tján  feladni.

M unkanélküliek seg é ly a lap ja  2% ju ta lé k b an  
részesül.

A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás

ALVATOR
j  r e  se- és h ó ly a g b a jo k n á l, kóazvénynél, ezu k o r- 
j be tegségnél és huru ton  b án ta lm ak n á l kittinél hatású. 

T e rm ésae tea  r a s m e n te i  savanyuv lz .

L Kapható ásványvizkereskedéshen vagy h Szinye-Lipóczi 
Saivator-forrás Vállalatnál Hudapoat. V Rudolfrakpart 8.

--------- ----------------------------------- J

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

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

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

Alapittatott 1864. évben.

KRISTÁLY
nénaavral telített ásványvize hasznos Ital átvágyzsvaroknál és 
•mésztésl nehézségeknél. A legtisztább ét legegészségesebb asztali
ée borvlz. — Hathatós szom)ctillaplté. — Óvszer fertőzd beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
Igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít «

Szt. LukácsfQrdő Kutvállalat Budán.

kz igen tisztelt p in c é r  u ra k  szives figyelmébeI
a

bor, pezsgőhöz legjobb Ital. Orvosilag ajánlva mint 
-----------  nyálkaoldó ét húgyhajtó hatású. ___________

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

Pincérek figyelmébe!
Az elismert legjobb és legtartósabb

P I N C É R - C I P Ő K^ c sak is
SERENY ZSIGMONDIUL

Budapest, VII., Erzsébet-körut 36
kaphatók. Számos ellsnierő-levél bizonyltja a cég szolid 

kiszolgálását.
Állandó nagy választék kcsz üzleti és mindennemű 

c ipőkben.
Egy levelező-lapon kérem szives értesítését és azonnal 

szolgálok.
Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab

ban eszközöltetnek.

Kristályforrás
vegyelemzései:

Orsz. Magy. Kir. 
Chemiai Intézet.

Az intézel kiküldöttje által személyesen 
vett KRISTÁLY-forrásból származó vízminta 
vizsg.1lat.inak eredménye :
A víz hőmérséke — - ....................... 25*3 Cu
A viz fajsulya 18 C-on .................  1*0008

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K) ........  - ................. — 0*0093 gr.
Nátrium (Na) --- -......................... 0*0334 »
Calcium (Ca) — — ...................  0*1268 »
Magnesium (Mg) ......................... 00465 *
Vas (Fe)........... .............................  0 0004 •
Chlor (Cl) — ......................... 0*0331 .
Sulfat (S04).............   0*1188 »
Hydrocarbonat (HC03) ........  0*5002 •
Siíiciumdioxid (S i02)............   0*0169 »
Szénsav (C02) 44*66 cm::............... 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 fajsulya 17*5 C-on--- - 1*00074
A viz fagyáspontja ................. 0*035 C
Osmosisnyomás - .........  — — 0*421 atm.
Elektromos vezetőképessége0000866lohm.cm.

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K).................................... 0*0070 gr.
Nátrium (Na) ..............................  0*0328 »
Calcium (Ca) - ...............-  ........  0*1277 *
Magnesium (M g).............. — --- 0*0452 •
Vas (Fe) - .................................  0 0004 »
Chlor (C l) ........... -  ...................  00338 .
Sulfat (S04) — ................. .......  0 1118 »
Hydrocarbonat (HC03) - ............ 0*5194 *
Siíiciumdioxyd (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 KRISTALY- 
forrás igen tiszta calcium és magnesium- 
hydrocarbonatos ásványvíznek minősítendő.

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

Dr. HANKÓ VILMOS,
a chemia tanára, 

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

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

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

a chemia tanára, 
n M. Tud. Akadémia tapja.

A KRISTÁLY-FORRÁS szénsavtalltás nélküli állapotban, 
hasonló onyheaége folytán, pótolja a francia ÉVIAN él 
ST.-QALMIER-forráaokat.

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

T.-QALMIER-BAO0IT-F0RRÁS: 1000 gr. vizban 0 2404 gr. 
ásványalkatrász, 0*3319 gr. szénsav, összesen 0*5723 gr.

SZT-LUKÁCSFÜROÖI KRISTÁLY-FORRAS : 1000 
gr. vízben 0-B208 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
t ö b b  á a v á n y a l k a t r é a z t  é a  t ö b b  t e r 
m é s z e t e s  s z é n s a v a t  Is tartalmaz, mini 
e két világhírű és a francia kormány által köz

érdekű Jeléggel felruházott gyégyvlz.
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