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Magyarországi

Szállodai, Éttermi is Kávéházi látottal!
= Szaklapja =

A  magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alhalmazottah szociális érdeheit védő szaKlap
E L Ő F IZ E T É S I  Á R A K :

Nem szakegyleti tagok részéret
Egész évre — — — 15 kor. | Fél év re ------ 7 kor. 50 fül.

Szabadszervezetek tagja! részére t havonta 40 fül.

Megjelenik havonta háromszor, 
úgymint: 8-án, 18-án és 28-án.T e l e f o n  8 1 - 0 5 .

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
V II. kerület. Kertész-utca 25. szám, I. em elet 10,
ahová a kéziratok, levelek éa pénzkiildeméiiyek küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

Z á r la t.
Budapest zárolva van.
Az országos szerviző bizottság Buda- 1 

pestet zárlat alá helyezte. Mindaddig, mig 
a zárlat tart, éttermi és kávéssegéd Buda
pestre ne utazzon!Figyelem éttermi segédek!

Kérjük éttermi segéd szaktársainkat, hogy 
szaklap-előfizetési könyvecskéjüket váltsák ki 
Honyek szaktársnál.Akik lapot nem kapnak, lakcímüket jelentsék be a lap kiadóhivatalában.

A kongresszusi jegyzőkönyv rövid időn 
belül meg fog jelenni. A vidéki szervezeteket 
kérjük, tudassák velünk, hogy hány pél
dányra lesz szükségük.

Kongresszusi küldöttek fényképeiket a szerkesztő-égben átvehetik. Vidékieknek 2 kor. 50 fiit beküldése ellenében szállítjuk.Teendőink.
A munkanélküliség.Lezajlott a kongresszus. Az az óriási anyaghalmaz, amit az előkészítő bizottság erre az esztendőre előirányzott, kötelességünkké teszi, hogy minden irányban megvizsgáljuk szervezeteinket.Kertelés és szépitgetés nőikül kell a tényeket leszögeznünk, hogy megállapítható legyen, mit lehet és mit nem lehet a programmbói megvalósítani.Mindenekelőtt azzal az óriási munkanélküliséggel kell foglalkoznunk, amelynek fenyegető réme máris aggasztó tünetekben kezd mutatkozni.Hacsak idejekorán meg nem állítjuk a fővárosba özönlés jelenlegi folyamatát, akkor el lehetünk rá készülve, hogy a télen át ismét sok és erős támadással szemben lesz szükséges a szervezetek jobb ügyhöz méltó erejét csatába vinni. A budapesti munkanélküliség abnormális megnövekedését természetes mederbe terelni ismét oly feladatot képez, amelynek megoldása előfeltételét képezi a kongresszuson hozott határozatok megvalósulásának.

Ezért mondta ki az országos szervező 
bizottság Budapestre a zárlatot.A zárlat szigorú betartásánál vidéki szaktársaink érdekei nem szenvednek csorbát, mert hiszen köztudomású, hogy mig itt a fővárosban eddig soha nem tapasztalt mérvben gyülemlett fel a munkaerő, addig vidéken, még a nagyobb városokban is, emberhiány tapasztalható.Szervezkedésünk hosszú ideje alatt mindig a fővárosi szakmák voltak védősáncai vidéki szaktársainknak, de most a vidéknek kell segédkeznie a fővárosi tuhömöitség levezetésére.Gondoskodniuk kell vidéki szervezeteinknek arról, hogy a helyi szükséglet Budapestről elégittessék ki, viszont a fővárosba való utazástól az ott levők visszatartassanak.Amint a munkakitiálat rendes méretűvé válik, nyomban akcióképessé lesznek szer

vezeteink, hogy az előirt programmpontok megvalósítására a mozgalmat megindíthassák.
A tanoncügy.

A munkanélküliség kérdésének megoldására, jobban mondva, a munkaerőnek a szükséglettel arányban nem álló szaporodásának megakadályozására legkézenfekvőbb eszköz tanoncrendszerünknek a kongresszuson hozott határozat alapjára való lefektetése.Nemcsak itt a fővárosban, de országszerte kell intézkednünk a pincérgyártás jelenlegi mizériáinak megszüntése céljából. Ha már el kell, hogy ítéljük a törvény- hozás által inaugurált ipartörvény reakciós és konzervatív szellemét, viszont nem lehet a saját liberálizmusunkba sem belefulladnunk.Törvényt, szabályt kell alkotnunk a tanoncok felvétele, elbocsájtása, azoknak szakmamimkásokká történő engedélyezése körül és e szabályok betartása felett szigorúan őrködnünk.
Az agitációEgy másik elítélendő körülmény, amire rá kell mutatnunk, az az agitáció ez idő- -zerinti stagnálása. Fiatalok ugyan még szervezeteink, de elég idősek ahoz, hogy az osztálytudat, a szociáldemokrata szellem már jobban ki legyen fejlődve a tagokban, mint az a jelenben tapasz'alható.Minden gáncsoskodás nélkül, csupán az igazság megállapítása szempontjából kell e tekintetben éttermi szaktársainkra rámutatnunk, mint a fejlődéssel kellő lépést nem tartó szervezetre.A hanyatlás, a visszafejlődés processzusa lassú, de eléggé észlelhető módon nyilvánul meg s az azt ura^ kétféle irányzat közül a már egyszer legyűrt reakciós, keresztes és hazafiaskorió szellemnek a modern eszmékkel szembeni felülkeredése mindjobban észlelhető.Kiknek a kötelessége e hanyatlást, e visszafejlődést meggátolni? Ha nem azoknak, akik ott álltak a kezdeményezés nehéz nagy munkájánál, akik ifjúi erdvel, hévvel, lelkesedéssel küzdöttek, harcoltak a szociális eszmék terjesztéséért, akik páratlan és bámulatraméltó kitartással, fegyelmezettséggel és le nem győzhető erővel verték vissza annak idején a csárgák» előnyomulását. Hol van ez az ifjúi erő? Hol van ez a gátat nem ismerő hömpölygő áradat? Hói van ez a tekintélyt, pöffeszkedő gőgöt nem ismerő, előre törtető gárda?Ha keressük, nem találjuk sehol. De igenis találunk duzzogó békétlenkedöket, sölét’ben bujkáló, felszínre jönni nem merő álszocialistákat. Az őrszemek, az élharcosok nincsenek sehol, az ellenagitáció alattomos munkája pedig folyik; nem zajjal, nem lármával, de annál veszedelmesebb módon, csendes elaltató politikával.Ha tehát még vannak, kik a régi rendszer bástyáit tövig le akarják rombolni, úgy azok álljanak elő, ne bújjanak el, hadd legyenek láthatók a hulligánok.

Az óvadék leszóllitása.Ezen rendkívüli fontos gazdasági kérdés nagy részben a kávéházi fizetőpincér szak- 
társainkat érinti leginkább, mert mig az éttermieknél e részben mindig megvolt a bizonyos határ, addig a kávéházi részen az óvadék tulajdonképpeni rendeltetése már teljesen elenyészve, a megkivántató összegek már egészen mást célt szolgálnak. _ Nem akarjuk bonckés alá venni az óvadék cégére alatt űzött különböző machinációkat — bár lehet, hogy szükség lesz erre is —, most csak jelezni akarjuk, hogy e fenékéig korrupt üzérkedést is elérte az a sors, amit minden tultengésbe vitt, szokást, divatot vagy közszükségleti intézményt érni szokott, hogy teljesen meg lett gyűlölve.Egy egész társadalmi réteg vérzett el gazdaságilag azóta, amióta az óvadék különböző pénzügyi műveletek kutforrásává vált, amióta pénzüzérek intézik az emberek ekszisztenciáit, megélhetésének feltételeit.De végre megjött a kiábrándulás. A kábulat, amit a röpködő bankók és guruló aranyak idéztek elő, lassanként oszladozni kezd és a pénzkufárok hálóiban vergődő áldozatok kezdik belátni azt az esztelensé- get amivel oly hosszú ideig tömték a főkének, ennek a telhetetlen molochnak, feneketlen gyomrát.A teljes és végképpeni kivégzés csakhamar teljesedésbe mehet, ha fizetőpincér szaktársaink egy határozott lépésre elszánják magukat és a kongresszus határozatából kifolyólag egymással szolidaritásra lépve, munkaadóiktól, a kávéháztulajdonosoktól követelik a következőket:

A kávéssegédekkel fennálló kollektív szer
ződéshez csatoltassék az a pont, hogy;

<az óvadék a napi bevétel kétszeressénél 
több ne lehessen». F. /.Tanonc-rendszerünk.A tanoncügy kérdésével az elmúlt napokban lefolyt országos kongresszus folyamán volt alkalmunk foglalkozni, habár csak annyiban, hogy egy pillanatra betekintettünk ezen kérdés sötét odújába, de ezúttal csak fáklya nélkül, mégis megható volt a kép, amely szemeink elé tárult.Egy oly kérdést hoztunk a tanoncügy- gyel szőnyegre, amelynek ziláltságáért súlyos vádak állnak fenn részben ellenünk is, de főképp a felsőbb tízezrek törvényhozása, valamint az ellen a társadalom ellen, amely kéjmámorban fürdik a munkásosztály verejtéke révén, de ezzel szemben nem adózik mással, mint gyűlöletes megvetéssel a munkásság iránt.Ezt a képet mutatta az a pillanatnyi betekintés, amelyet már a világossághoz szokott szemünk észrevenni képes volt. Mert dacára a mesterséges sötétségnek, amelyet már évtizedek palánkoltak szemeink elé. egy fájdalmas jajszó mindent elárult. Nem kellett, hogy lássunk, mert a sötét, dohos odú mérgezett levegője gyötrelmesen hatott agyunkra . . . Lelki szemeink előtt egy iszonyatos kép vonult el: a pincér-proletár



19072. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapjacsemeték agyongyötört serege, midőn önmegadással, barom módra ocianyujtják nyakukat az igának.Ez a lelkiszemeink előtt elvonuló kép óriási hasonlatosságot árult el a spanyol inkvizícióval, azzal a különbséggel, hogy ők a testet ölték meg, hogy a szellemetártalmatlanná tegyék, míg a mi modern iukvizitóraink a leiket ölik meg zsenge gyermekeinkben, hogy igy a testet örökös munkára kárhoztatva — tőkegyűjtés céljából — eszközzé alacsonyitsák. Gondolkozzunk csak egy kissé azon, hogy vajion az emberi fogalmakkal összeegyeztetnetó'-e, hogy 12—13 éves fejletlen csemeték a tőkegyűjtés cégére alatt odadobassanak áldozatul a megsemmisülésnek; majd később, mint agyongyötört, munkaképtelen test a nyomornak . . .Eltürhetjiik-e továbbra is, hogy ezen szégyenletes állapotok orvosulatlanul maradjanak ?! . . . Erre az érdemleges válasz csak az lehet, hogy: nem tűrjük tovább! Cselekednünk kell tehát, mert tcsiíleg-lelki- leg iönkresilányitott rabszolgákra nem bizhatjuk nyugodt lélekkel fáradtsággal felépített várainkat! Mert ha biztos kezekbe akarjuk tudni szervezeteinket a jövőben, úgy elengedhetetlen kötelességünk ehez öntudatos fentartó elemeket nevetni. Le keli hál törni e nyomorúságos állapotokat, mert aki nyomorban nevelkedik, annak átka a pusztulás.Öntudatos embereket kell tehát nevelnünk, nem nyomorékokat! Ha a törvény- hozás, a társadalom méltóságán alulinak tartja a szégyenletes állapotok megszüntetését, úgy reánk háramlik e munka elvégzése minden felelősségével egyetemben. Meri ha mi nem tesszük, úgy megteszik mások nélkülünk — de ellenünk!A gyakorlati élet kapcsán elég tanulságot nyerünk az iránt, hogy mily óriási nehézségekbe ütközik a régi rendszerhez szokott egyéneket a szervezeti élet terére átvinni. Láthatjuk, hogy a sötétséghez szokott szemek mily erőltetéssel szoknak bfózá a . világossághoz. Be kell tehát' látnunk, hogy elengedhetetlen feladatunk az ifjú munkásság nevelése abban a szellemben, amely biztosítékot nyújt egészséges viszonyainak megteremtéséhez. Egyben bitosi- tekot nyújt nekünk szervezkedési életünk felvirágzásához.Addig is tehát — arnig a munka e tárgyban érdemben kezdetét veszi — tegyünk meg annyit, hogy emberséges bánásmódban és tájékoztató üdvös nevelésben részesítsük iíju munkásainkat.
Hanisch Pál.

Milyen legyen jövőben a magyar
országi pincérek szolgálati és jöve 

delmi rendszere.E cim alatt múlt számunkban megkezdett vitát most ismét Krausz szaktárs folytatja, de kérjük a szaktársakat, hogy ehez a kérdéshez minél többen szóljanak hozzá.A revite.Említést tettem a kávéházak osztályozásáról, de félre ne értsük, az osztályozás abból áll, hogy melyik van reális és melyik van irreális alapokra fektetve.Vannak fényes üzletek, amelyekbe a minden lében kanál*-rendőrség, ha bepillantana, mint például teszi ezt a szakegyesületekkel és ott egy szép éjszaka véglgélvezné mindazon dolgokat, ami ott végbe megy a prostitúció jegyében, hatóságilag engedélyezett iparjoggal, élnie kellene a retorzióval és az ily büntanyákat feltétlen le kellene zárnia.Ma Budapest kávéházainak legalább is három tizedére áll ez és ezen kávéházak feltétlen eiőbb-utóbb már csak a történelemé lesznek. Ellenben hét tizede az üzleteknek «rangkórság», akarom mondani tangkülönbség nélkül biztos alapokra van lefektetve, csak azért mert a főváros minden rendű és rangú embere igy van szokva, a kávéház az első és a lakása csak másod

sorban az otthona. Természetesen ezen tárnát kiaknázva, fényesebbnél fényesebb kávéházak nyílnak nemcsak a város főutcáin, hanem a legsötétebb külvárosokban is. Ma már minden telektulajdonos, aki házat épít, úgy építteti, hogy azt bármikor, tetszése szerint, kávéházzá alakíthassa át, hja, mert a kávéház nagy bért hoz, mert a kávéháztulajdonostól, aki igen nagy haszonra dolgoztat, igen sok adót leltet kipréselni, felment a tej ára, felment a cukor ára, felment a szén ára, tehát csak természetes, hogy ezt nem a kávés fizeti meg, hanem megfizetteti a fogyasztóközönséggel. De mit látunk, a kizsarolt közönség, akinek ma — mint fentebb emlitém — élet- szükséglete a kávéház és okvetlen kiszámított pénzzel állít be a kávéházba, egy szép napon csak azt veszi észre, hogy ő tévedett, mert másnapra a kávé ára ismét hat fillérrel drágább lett, hja, mert jogában áll az áruját mindenkinek úgy értékesíteni, ahogy neki tetszik. Most jön a fekete leves, a kőnyöradományokért izzadó és dolgozó kávéssegéd, akinek nem áll jogában a kiszolgált vendégnek azt mondani, hogy az eddig adott borravalóból megélni nem tudok, hanem itat fillér helyett nyolc fillért kérek, de a vendégnek jogában áll a saját jószántából osztogatott filléreket igen is redukálni azzal a megokolással, hogy a kávénál nem aikudhatik, mert ott a jog beszél, mig ellenben a pincérnél csak könyör- adoinányról van szó. itt viszont a vendég él a joggal és úgy kezeli, ahogy neki tetszik.Tehát most kérdem önöket tisztelt szaktársaim, hát nekünk nincsenek jogaink, nekünk nem szabad becsületes, keserves verejtékes munkánk után, becsületes, el nem vonható alapot alkotni ? Ki merészeli ezt letagadni! Hogy más mód volna, mint a revue-rendszer és ezt is csak épp úgy, mint a többit is, amit eredménynek lehet mondani, ezt is magunk küzdjük ki fépésröl lépésrp. Tellát. fel szaktfírsak, ha ezen .téren., eredményt akarunk elérni az egész pincerségnek mint egy ember harcba kell szállni! Krausz Ferenc.Vidéki mozgalom.Mintegy másfél évvel ezelőtt indult meg az a szociáldemokratikus mozgalom a vidéki szaktársaink közt, amely hivatva van, hogy az ország pincérségét és az e szakmában dolgozó munkástársainkat a modern szervezkedéssel megismertesse, hogy azután ledönthessük azokat az ósdi válasz falakat, amelyeket nemcsak a kapitalisztikus társadalom kialakulása emelt ember és ember között, de sajnos, pincér a pincér közt is igyekezett támasztani. Ez az ózsdi elválasztó fal kétszeresen fennáll pincér és a szálloda, étterem, kávéházak egyéb személyzete között.Már pedig, ha elfogadtuk a szociáldemokrácia alaptörvényeit, mint a munkásságra egyedülálló igazságot és felismertük az oszfályharc alapján való szervezkedésnek ránk nézve is elkerülhetetlen szükségességét, hogy társadalmi és gazdasági érdekeink megvédessenek, akkor minden erőnkből oda kell hatnunk, hogy mielőbb leromboljuk azokat a mesterségesen felállított válaszfalakat, amelyek nagyban hátráltatják a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak modern szervezkedését.Már most, ha tekintetbe vesszük, hogy a fővárosban az e szakmában alkalmazottak szocializálódása és öntudatra ébredése mindjobban közelebb hozza egymáshoz az érdekeik megvédésében egymásra utalt embereket, kérdés, igy történik-e ez a vidéken ? Tehát tekintsünk be a vidéki szaklársaink eddigi mozgalmába.Eddig mintegy 20 városban indítottak a vidéken mozgalmat szaktársaink, hogy a fővárosiakhoz hasonló gazdasági előnyöket biztosítsanak maguknak.A váratlanul jött mozgalom — amennyiben a munkáltatókat készületlenül találta s

mert részben főként az ügynökök ellen irányult — több helyen eredménynycl is járt. Azonban az elért eredmények csak egy-két városban maradtak meg. S hogy ez igy történt, abban leli magyarázatát, hogy vidéki szaktársainkban bár meg volt a nemes ügy iránt a lelkesedés, de hiányzott az osztálytudatos szervezettség s hiányzottak a mozgalomból azok a segítőtársak és eszközök, amelyek nélkül sem pincér, sem más mozgalmat megteremteni nem lehet.Tudniillik a mi társadalmi és gazdasági küzdelmünk, hogy sikeres és maradandó legyen, arra van szükségünk, hogy először szervezzük s öntudatos szociáldemokratákká neveljük necsak a pincéreket és kávéfőzőket, hanem a szállodák, éttermek és kávéházak egyéb alkalmazottait is, amely alkalmazottakat ugyancsak kizsákmányolják nemcsak az ügynökök, de a munkáltatók is. Ne felejtsük azt sem, hogy a mi szervezkedésünkben és küzdelmünkben is fontos szerepet játszik az öntudatosság mellett az áldozatkészség. Azért minden mozgalomhoz meg kell lenni az anyagi erőnek is. Mert ne feledjük, hogy most ‘ már a szervezkedő munkáltatókkal állunk szemben, akik nemcsak anyagiakban erősebbek nálunk, de mellettük van a hatalom részéről a hatóságok fegyveres ereje is. Hogy ez igy van, bizonyítja az Aradon, Győrött s legújabban Szegeden megtörtént sajnálatos események, amikor az igazukért küzdő szaktársaink mozgalmát a hatóságok brutális eljárásával sikerült a hájashasu vendéglős és kávés uraknak rövid időre megbénítani.Az október 15. és 16-án megtartott'szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak országos kongresszusa voit az első lépés ahoz, hogy az eddigi mozgalom hiányait megismerje s irányt szabjon nekünk a jövőben, mozgalmunk sikeres irányításában. Ezt meg is találjuk a kongresszuson elfogadott szabadszervezeti szabályban, feltéve, Jt.a , 9,nn,ak pontjait mielőbb, átvisszük a gyakoríatbaj Azért figyelmeztetjük a vidéki szákfáfsáinkat,' hogy addig Semmiféle akciót a munkáltatók ellen ne indítsanak, mig jól szervezve nincsenek.Az első kötelességük legyen az országos szervezeti szabályok szerint megalakítani a szabad szervezetet, abba bevonni minden szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottat, azokat felvilágosítani a szervezkedés szükségességéről és arról, hogy a szükséges járulékaikat pontosan, saját érde- . kükben fizessék s az igy alakult szervezetek I a központnak a lap- s egyéb illetékekkel elszámolhassanak.Mert a központ és szaklapunk csak úgy felelhet meg országszerte hivatásának, ha a vidéki szaktársaink is megteszik ily irányú kötelességüket,Harcolni és helyzetünkön javítani csak úgy lehet, ha előbb öntudatos, szervezett munkások vagyunk. Azért már most figyelmeztetjük a meglevő vidéki szervezeteket hogy szaklapot csak az esetben kapnak, ha garanciát nyújtanak arra, hogy minden irányban megteszik kötelességüket a központnál. Mert azt csak nem kívánhatja a vidék, hogy mi a fővárosi mozgalom rovására szervezzük a vidékei. Mi minden lehetőt megteszünk vidéki szaktársaink érdekében, hogy ügyüket előmozdítsuk, de akkor elvárjuk vidéki szaktársainktól is, hogy saját érdekükben tegyenek eleget a szervezkedéssel járó anyagi és erkölcsi kötelezettségüknek is. Mert Tegyenek meggyőződve a szaktársaink arról, hogy a szervezkedéssel járó anyagi és erkölcsi megtérít éltetésükért kétszeres kárpótlást nyernek ha szervezkedésünkkel hatalmas országos egységes szervezetet létesíthetünk.Tehát szervezzük a szervezetleneket, neveljük bennük az öntudatot és az áldozat- készséget s igy ha harcba indulunk, győzni f°Sunk- (Sch. . .  .> .)Debreceni szaktársaink október 18-án, a Korona-vendéglőben alakuló-gyűlést tartottak. Lennert Adám szaktárs ajánlatára a



1907 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 3. oldalgyűlés elnökének Németh Titusz, jegyzőjének Judorovits Antal szaktársakat válasz- rották meg.Németh szaktárs a gyűlést megnyitja és lendületes szavakkal Ismerteti a mai alakuló gyűlés fontosságát s kéri a szép számban megjelent pincermunkásokat, hogy egy 3 tagból álló jelölő' bizottságot válasszanak, alak jelölni fogják a mai napon megalakítandó egyesület tisztikarát A 3 tagú jelölő bizottság megválasztása után a gyűlést felfüggeszti.A jelölő bizottság munkájának elvégzése után elnök a gyűlést megnyitja s a szót a központi kiküldöttnek, Schönherr József elvtársnak adja át.Schönherr József rámutat azokra a társadalmi okokra, amelyek a pincérmunkásokat is arra késztetik, hogy társadalmi és gazdasági érdekeik megvédésére szervezkedniük kell. Hogy a pincérmunkás sikerrel védekezhessen az ügynöki kizsákmányolás ellen és hogy társadalmi és gazdasági érdekéi megvédhesse, társaival összefogva szervezkedniök kell. A szervezkedés két formája áll rendelkezésünkre. Egyik a kormánytól jóváhagyott alapszabállyal bíró egyesületben. Minthogy a debreceni pincéregylet alapszabályait már 52 nap előtt a belügyi kormányhoz felterjesztettük s mivel ezldeig értesítés nem érkezett, az egyesület ideiglenesen meg fogja kezdeni működését s egyben űz ingyenes elhelyezést is. A ntás'k formája a szervezkedésnek a szabadszervezet. Hogy a debreceni pincérek sikerrel tudjanak küzdeni a Gtück és Oömöri ügynöksége ellen, oda kell hatniok, hogy végre komoly férfiakhoz méltóan kimondják, hogy csakis olyan pincérrel dolgoznak, aki tagja a szervezetnek és csakis a szervezet közvetítését veszik igénybe. Ezután ismertette Schönherr a bizaimilérfiak feladatát s buzdította a megjelenteket a kitartó szervtzke- kedésre.Ezután Fáber Oszkár párttitkár mondott lelkesítő beszédet a szervezkedésről és biztosította a debreceni pincérmunkásokat arról, hogy komoly küzdelmüket az összmunkás- ság támogatni fogja.Végül az elnök felteszi a kérdést, hogy kivánják-e a debreceni pincérmunkások, hogy' az egyesület ideiglenes működését megkezdje ? Az Indítvány egyhangúlag való elfogadása után a következő tisztikart választották meg: elnök Rábai 3., II. elnök Judo- rovits A„ pénztáros BabistaJ„ jegyző Fülöp J., ellenőrök Reiber J„ Egyed Gy.. Hoffman S. Megválasztatott niég 12 rendes és 6 pót választmányi tag.Másnap, 19-én, Schönherr elvtárs felkereste Debrecen és vidéke szállodások és vendéglősök ipartársulatának elnökeit, Hauer és Törő urakat, akikkel tárgyalt a debreceni pincérek ingyenes elhelyező felállításának ügyében. A két főnökkapacitás megígérte, hogy oda fognak hatni, hogy az Ipartársulat tagjait felszólítják, hogy pártolják az ingyenes elhelyezőt, ellenértékűi Hauer barátunk csak azt kérte, hogy ne törjenek és ne í terrorizáljanak? a pincérek.Hát tudtunkkal törés és terrorizálás még nem történt Debrecenben a pincérek részéről és rémeket csak az az ember szokott látni, akinek nem tiszta a lelkiismerete. Tehat, ha Hauer-Berciék rémeket látnak, bizonyosan van rá okuk.Itt említjük meg azt is, hogy 19-én a Frohner-szállodábol egyik éthordó kilépett, mert már tovább nem tűrhette a finom (!) szállodás ur tüszurásait. Es legnagyobb meglepetésünkre este a nevezett szalloda- helyiség rendőrlegényekkel volt megszállva. Hogy miért ? Azt a t. szállodás tudhatja. Ezekből látható, hogy a debreceni •prtnetk- 
neb, habár .<civisek-> is, okuk van félni a pincérek szervezkedésétől, ügy lászik, sok tisztitanivalóiuk lesz még Debrecenben a szervezett pincérmunkásoknak.

Miskolci pincérmunkásokkal f. hó 21-én tartott Schönherr elvtárs értekezletet. Az S-tekezleten a szervezeti ügyeket és az el

helyezés ügyét beszélték meg. Az értekezletből kiindulva, Schönherr elvtárs többed- magával felkereste a munkáltatókat egy a szervezettől kibocsátott Ívvel, amelyben az állt, hogy a főnökök kötelezik magukat arra, hogy személyzetűket a miskolci pincérek szabadszervezeti Ingyenes elhelyezése utján szerzik be. Az ivet a jobb munkáltatók, vagyis azok, akik tisztességesebben gondolkoznak és munkást foglalkoztatnak, aláírták, Van három olyan főnök, akik ugyan nem írták alá a körözött ivet, de a három főnök eddig is a szervezel közvetítését vette Igénybe. Van azonbana miskolci szállodás bácsik között egy megc8ontoso-dott,makacsfejüur,aK<w«a-sz<ftó?dű'!nagyi>-nevü tulajdonosa, aki gyűlölettel van eltelve a szerveztt pincérek iránt. A szervezett pincérek iránt érzett gyűlöletét megértjük ennek az urnák, ha tudjuk, hogy az maradi* kutyaszövetség tagja. Már pedig azt mi, emberek nem kívánhatjuk, hogy az állatvilág tagjai bennünket megértsenek. Itt csak egy mód van, a « kutyás-szövetségi tagokkal kutya módra kell bánni.Egyébként nem az a baj sem Miskolcon, sem Debrecenben, hogy a munkáltatók ellentállnak, hanem az, es ott a főbaj, hogy a pincérek nagyrésze közönyös és félénk sikraszállni a saját ügyük érdekében.Mind a két helyen nagyon könnyen megtörhető lenne az ügynökök által való közvetítés és a munkáltatók ellentáliása, ha a pincérek nem egyes szaktársaiktól várnák, hogy csináljanak mindent.A rossz gazdasági viszonyok és a cpiőcas ügynökök Kapzsisága minden pincért sújt, tehát ezek megszüntetésében részt kell venni minden pincérnek, ha méltók akarnak lenni arra, hogy e! legyenek ismerve -szervezett-, pincérmunkásoknak.Szervezeti ügyek.A központi országos szervező bizottság folyó hó 21-én tartotla első alakuló ülését. Ezen az ülésen megválasztanak: elnök és szerkesztő: Farkas János, titkár Schönherr József, pénztáros Porjesz Samu, ellenőrök: Neumann Károly, Ladányi Kálmán, Bereczky Lajos.Lapllleték. A kongresszuson elfogadott szabadszervezeti szabályzat értelmében november 1-étől kezdve a lapilleték a fővárosban 24 fillér, vidéken 3ö fillér.Felhívjuk a szervezeteket, ezen szabályzati intézkedés tudomásul vételére és foganatosítására.Az éttermi segédek legutóbb tartott bizalmiférfi ülése elhatározta, hogy november hó 1-től minden üzletben levő éttermi segéd hetenként 20 fillért tartozik fizetni a munkanélküli alapra. E célból a bizalmiférfiak blokk-könyvet kapnak, mit Honyék Lajos szaktárstól vehetnek át. A főpincérek a munkanélküli alapra hetenként tetszésük szerint adhatnak. Szaktársak! Adjunk a munkanélküli alapra, mert amikor odaadunk, j saját magunknak adunk.A Gambrinus étteremben dolgozó Paycr Lajos szaktársat figyelmezteti a szervező j bizottság, hogy a szabad napját pontosan tartsa meg. Mert nem azért küzdöttek ki a szervezett éttermi segédek a szabad napot, hogy egyes ^hajlékony derekú* emberek azt elárulják a munkáltatónak.A kávéssegédek bizalmiférfi-testülete felhívja mindazon fizietek alkalmazottait, ahol a hetifizetést — mint azt már több helyről jelentették — ismét napifizetésre osztották be, hogy erről a szervező bizottságnál tegyenek jelentést.Nyilatkozat. Szaklapunk szeptember 28-án megjelent számában Stanesu Je .sef kávéháztuTajdonos urra, vagyis főnökünk, e vonatkozó cikkre mi, alulírottak úgy Stanesu 
József úrtól, mint szakszen'ezetünktffl bo
csánatot kérünk.Az egész nézeteltérésnek mi vagyunk az okai, mert a ránkbizott és elfogadott köte

lezettségeinknek nem tettünk eleget. Elmulasztottunk főnökünket mindenről felvilágosítani és a ránkbizott ügyekben kellőképp eljárni.Mindkét féltől ismételve bocsánata* kérve, maradunk kiváló tisztelettel Budapest, 1907 október 12 
Uptay Aladár, Mihállk Ferenc,fizetőpincér. bizalmáért!.*Alulírott ezennel bocsánatot kérek szak- szervezetemtől és szaktársaimtól, elkövetett helytelen cselekedetemért. ígérem, hogy ezentúl szervezetemnek hűséges tagja és szaktársaimnak igaz szaktársa leszek. Budapest, 1907 október 12.

Tóth István, ..
kávéfőző, Staocsu-kávéház.Nyugtázás. A kávéssegédek munkanélküli alapja javára önkéntesen adakoztak: «Elit* kávés, Léva 2 kor., Méri Imre 85 fillér, Leitner-kávéház perselygyüjtése 14 kor. 71 fillér, amit ezúton nyugtázunk.Semann kávéház 2 korona munkanélküli segélyre dr. H. A.-tól.

Ügyvezető.

Kávéfőzők köréből.A visszaadott jog. Hónapok teltek el már azóta, hogy kávéfőző elvtársaink alapszabályait, egyesülési jogát Andrássy elkobozta. A heteken át tartó vizsgálat semmit sem volt képes kideríteni, de azért a döntést hét hónapig húzták. Mit akartak, mit reméltek ? Semmi mást nem, mint azt, hogy majd a felfüggesztés tartama alatt a kávéfőzők szétzüllenek és vissza fognak sülyedni oda, ahol szervezetlenségük idején voltak.És ha a kávéfőzők jogaik elrablása után enyleg széjjelmentek volna, akkor nem is számíthattak volna alapszabályaik visszaadására. De mert a számítás nem vált be, mert látták, hogy az öntudatos szervezkedés jogához ragaszkodni tudó munkások, melyek tudják a módját találni annak, hogy Andrássyék engedetnie nélkül is bírnak gazdasági és politikai mozgalmat csinálni, tehát úgy okoskodtak, jobb egy alapszabállyal bíró ellenőrizhető egyesület, mint egy teljesen ellenőrizhetetlen szervezkedés.Mi ebből tehát a tanulság? Az, hogy a szabadszervezet elengedhetetlen kellék ma Magyarország egyesülési joga és gyülekezési szabadsága mellett. Egy szaklap a köréje tömörült, felvilágosult, harcrakész, jogai, érdekei megvédésére képes munkásság lelkesedésével, összetartásával pótolhatja mindazt, amit a törvény, a törvényhozók es az uralkodó osztály jogokban, szabadságban megvon tőlük.Ne Isaajgasszon hát bennünket soha a hatóságok akadékoskodása. Nem a kormány által szankcionált egyesülési szabadság adja nekünk az erőt, hanem jogaink érzete, erőnk tudata, osztályhelyzetünk felismeréséből fakadt azon vágy sarkalása, hogy sohasem szabad csüggednünk, hanem' mindig csak küzdeni, harcolni egy szebb, jobb jövő kivívásáért.Kávéfőző elvtársaink alapszabályainak visszaadásáról folyó hó 26-án egy estilap adott hirt először a következő formában:A budapesti kávéfőzők szakegyesülete felfüggesztését kimondó rendeletet a belügyminiszter ma érkezett leiratával megszüntette és az egyesület további működését megengedte.Figyelmeztette azonban az egyesületet, hogy feloszlatás terhe mellett tartózkodjon attól, hogy tagjait vagy másokat szerződési vagy munkaszabadságában korlátozza és hogy alapszabályszerü célját és hatáskörét tartsa be.Hát ez a figyelmeztetés bizony kémikus akkor, amikor négy évre visszamenőleg megtartott vizsgálat semmit sem bírt kideríteni, olyat, amibe belekapaszkodhattak volna.Különben is felesleges, mert ma már sokkal fejlettebb a szakszervezeti élet, hogy-



19074. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapjarm a munkásosztály alapszabályellenesen volna kénytelen működni.Az egyletekből A budapesti kávéssegédek szakegyesülete november hó folyamin keliemes és rég várt átalakuláson fog keresztülmenni. Elsősorban és mint legfontosabbat említjük meg, hogy a körhelyiség bérletét az egyesület magához váltotta és azt házilag fogja továbbvezetni.Ezzel kapcsolatban a helyiség kibővítése és átalakítása is meg fog történni, miáltal az egyleti helyiség a jelenleginél sokkal lakályosabbá és kényelmesebbé válik. Sok kellemetlenségen és bosszúságon keresztül botorkálva végül elértük azt, hogy magunknak egy igazi otthont teremthessünk. De vájjon az uj otthonba költözik-e be majd uj szellem, uj élet is. Hiú ábránd marad-e az, hogy mi, pincérek egykor a saját egyleti helyiségünkben úgy érezzük magunkat, mint egy igazi egyleti helyiségben érzik magukat mások, azok a szerencsés szervezett munkások, kik az egyleti élet fejlettebb fokán a rend és fegyelem, az egymás megbecsülése és a köteles tiszteleit iránt is több érzékkel bírnak.Az a jó szándék, ami vezérli a vezetőségei, az a cél, mi szemei előtt lebeg, mi hisszük, hogy megértésre talál s minden jóizlésü, a tiszta, Ideális egyleti élet után vágyó szaktárs méltánylását, támogatását fogja kiérdemelni.A budapesti pincéregylet a Stáhly-utcai helyiségéből uj, tágasabb, kényelmesebb helyiségbe költözik.Az uj helyiség Csengery-utca 1. sz. alatt van, ahova, úgy hisszük, a régi bútorokkal egy kis friss levegőt is vittek be magukkal, hogy azt a sok penészt, ami hatvan év óta rárakódott — legyen mi lehordja.Meghívó. A budapesti pincéregylet Csengery-utca 1. sz. alatt, november hó 11-én, hétfőn, az uj helyiségének megírj itása alkalmával, a munkanélküliek alapja javára műkedvelői előadással egybekötött táncmulatságot rendez, melyre a t. szaktársakat és családtagjaikat meghívja
a vigalmi bizottság. Műsor ára 1 korona. Felülfizetések a szaklapban nyugtáztatnak,«Franz> Marx: Legújabb tanai,v a gy :

Uj pincéregylet.Marx Károly a tudományos szocializmus ' nagy mestere, kinek híres mondatára; «Világ proletárjai, egyesüljetek:/ — a proletárok egyesültek is. Marx Károly tanító mesterünkre büszkék lehetnek a németországi szervezett pincérmunkások is. De mit szól- ; junk mi magyarországi, különösen budapesti I pincérmunkások a magyar tfrranz* Marx ! 
uj tanaihoz és jelszavaihoz ? Ő, a < nagy* ■— | Franz Marx •— nem akar a világ proletár- 1 jaival egyesülni, oh, nem 1 Ő a «nagy» — ! Oundel, Petánovits és Olück papákkal, no j meg Förster Komáddal akar egyesülni. S a ! nagy jelszót már ki is adták a ■ kompa- nisták*. hogy: megalakítják Budapesten az uj — Franz Marx-féle öszvéregyesiiletet.Az uj Marx és tanainak követői úgy számítanak, hogy a <svörös» csütörtökön sztrájktörővé vált néhány öszvértermészetü pincér s a munkanélküliek egynéhány elégedetlenkedő tagjából majd csak sikerül egy sztrájktörő öszvéregye-sületct összehozni. Miért is ne?! Ok úgy gondolkoznak, elég naivul: kéz kezet mos, t. i. Marx kap állást az öszvéregyesületben, az öszvéregyesület tagjai pedig majd dolgoznak szabadnap nélkül, kevesebb fizetésért, nem kell bizalmiférfi és szükség esetén, ha még egy «vörös> csütörtök lesz. nemcsak az • üzletvezetőd dolgozik a szakács helyett, hanem az uj — Marx-féle alapon szervezendő öszvéregylet tagjait (ha ugyan találkoznak ilyen futó- bolondok) aportiroztathatják a munkáltató urak tetszésük szerint.Nem azért foglalkozunk Marx ur hülyeségével, mintha azt veszélyesnek tartanánk

az osztálytudatos éttermi segédek szervezkedésére. Csak le akarunk egy-két figyelemre méltó jelenséget az éttermi segédek szervezkedéséből szegezni s a jövőre figyelmeztetni a szervezett éttermi segédeket kötelességük fontos feladatára.Először végezzünk -Franz Marx-szal. Ennek az embernek dacára annak, hogy egy időben tagja volt a szervező bizottságnak, az osztálytudatos szervezkedés terén való ismeretei nincsenek, szóval: analfabéta. A szociális eszmék befogadáséra pedig az ő feje képtelen. Hogy mégis tisztviselője lehetett a BPE.-nek, ez jellemzi a BPE. modern alapját, de magát Marxot is.Mert mit akart Marx és társai elkövetni ? Nem kevesebbet, mint a szervezett éttermi 
segédeket eladni a munkáltatóknak.Hogy akarta célját elérni?Maga köré igyekezett gyűjteni néhány sztrájktörőt, felhasználni akarta titkos céljai elérésére a munkanélküliek egy részét, akik közt úgy igyekezett operálni, hogy uj egyesületet atakiíanal; a munkáltatókkal közösen s ott kapnak rögtön üzletet is, meg segélyt is. Amikor néhány embert maga köré gyűjtött, akkor felkereste Förster Konrádot, később az ipartársulat elnökét s az ipartársulat több tagját, hogy vásárra vigye az éttermi segédek bőrét.Hogy a tjudáss vásár nem sikerült, nem Marx és társain múlott, A szimpátia-sztrájkba való beugratása az éttermi segédeknek fiaskót vallott. Ez az ember, akinek még a szervezettel elszámolni valója van, ahelyett, hogy elintézné ügyét, bérenccé akarta odadobni magát a munkáltatóknak.Biz az ilyen embert, nem tudjuk, sajnáljuk-e vagy megvessük?Már most mi az, amire figyelmeztetni kell a szervezett éttermi segédeket?Talán csak azért szervezkedtek volna az éttermi segédek, hogy az ügynöki kizsákmányolástól szabaduljanak, vagy hogy, ha szervezve lesznek, meg fog szűnni a nagy munkanélküliség?Akik az utóbbit iiitték. azok csalódtak a szervezkedésben. A nagy munkanélküliséget a mai tőkés társadalmi rendszer idézte elő. A nagy munkanélküliség s az ezzel járó nyomor csak akkor szűnik meg, ha meg fog szűnni a tőkés társadalmi rendszer. Tehát ha meg akarjuk szüntetni a a munkanélküliséget és a vele járó nyomort, akkor először ennek okozóját kell megszüntetni. A tőkés társadalmi rendszer megdöntésére a szociáldemokrácia, tehát a szociáldemokrata párt törekszik. Kinek a pártja a szociáldemokrata párt ? A munkások pártja. Tehát a szervezett éttermi segédeknek is első sorban szociáldemokratáknak kell len- ítiök.Az osztálytudatos szervezkedéssel lehet csökkenteni a munkanélküliséget, pl. ha tövidebb munkaidőt hozunk be a mainál, vagy ha minden üzletben betartatjuk a 24 órás szabadnapot, miáltal több munkanap jut a foglalkozásnélkülieknek. Mert sajnos, minél több munkanélküli pincér van (még ha szervezett is, annál előnyösebb a munkáltatók helyzete. Minthogy a munkanélküliséggel vele jár a nyomor, mely kérlelhettem jő Tesz. ha a szervezett éttermi segédek komolyan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy az eddig elért eredményeik veszélyeztetve ne legyenek.Tehát mit kell tennünk?Reorganizálni az egyesületei, hogy abban a modern szellem mielőbb érvényesüljön. Munkanélküli alapot kell szervezni minél gyorsabban, A munkanélkülieket fel kell világosítani a helyzetről. Mindenki a szerződésben biztosított jogokat vegye igénybe, de különösen ellenőrizendő az a pont, hogy csakis egyleti taggal és az egylet által közvetített szaktárssal dolgozzunk.Nehéz napok következnek a télen. Hogy enyhíthessük azokat, minden szervezett éttermi segéd tegye meg kötelességét a szervezkedés terén. És ne csak a szervező bizottság a bizalmiférfiakkal dolgozzon és törődjön az éttermi segédek értekeivel,

hanem az egyesület vezetősége is. Vagy pedig az öntudatos tagok törődjenek többet az egyesület vezetésével és irányításával. Mert ha a jelenlegi hedyzet még soká tart, akkor a krakélerek fognak érvényesülni és megszülethet a <.Franz* Marx-féle «öszvér/>- epyesület. Figyelő.

SZEMLE.Gyászjelentés. Gölsdorf Károly, a Krondorfi kutvállalat tulajdonosa, szombat éjjel meghalt. Hat év előtt ülte cége fennállásának 25 éves jubileumát. O  a krondorfi savanyuvizet az egész világon ismeretessé tette, ugy hogy az évi forgalmat 7 millió üvegre emelte.Eljegyzés. Rottsteiu Benő szaktársunk eljegyezte Steiger Ehnra elvtársnőt. Anda János szaktársimk pociig Gál Jolánka elvtársnőt.Nyomor. Keserűen panaszos levelet kaptunk a napokban. Egy jól isméit, idős, munkából kidőlt szaktársunk irta le benne kétségbeejtő helyzetét. Feleségével és négy gyermekével küzd, felesége betegsége, a maga munkaképtelensége és így az Ínség és nyomorral. Nevét nem írjuk ki, de lakását idejegyezzük, hogy azok, kik segíteni akarnak rajta, megtalálhassák. VI. kér., 
Hajós-utca 27., /. 0.A kijózanodás A kutyaszövetség országpusztitó működése elviselhetetlenné válik nemcsak a közönségre, hanem azokra az iparosokra is. kik felülve a főusziióknak. a szövetség tagjai leitek. Naponta jelennek meg panaszos levelek a kutyaszöveteég vezetősége ellen. Ezrével jrusztulnak azok az iparosok, kik a kutyaszövetség karmai közé kerültek és akik még nem pusztultak el, azok csak nagy pénzáldozatok árán szabadulhatnak a ' hálóból. A budapesti íőuszitók működését jellemzi az a röpirat, melyet a szatmári munkáltatók adtak ki. A becsapott munkáltatók többek közt következőt Írnak:cNégy hónapon keresztül harcoltunk a munkásokkal, de eredményt ma sem tudunk felmutatni, mert segédeinknek nagyrésze Budapestre ment, ott elhelyezést talált, mi munkás nélkül állunk ma is, mert városunk az összes szakmák részére zárlat alatt áll.Ily körülmények között elképzelhető az építőiparosok helyzete Szatmáron. Egy pár egyént csaknem tönkre tettünk szövetségünkkel, mert hűségesen kitartottunk a szövetségi eszme mellett.:/Ezután elmondja a röpirat, hogy miként csapta be a központ a vidéket. A vidéken azért kellett kizárásokat rendezni, hogy a budapesti építőmestereknek legyen elég munkásuk és a következménye ennek, hogy a vidék ma is munkás nélkül áll. És a központ nemcsak azt kívánja, hogy a vidék munkással lássa el a fővárost, hanem pénzt is követel, hogy az alkalmazott tisrt- viselök és a ./szerkesztő:/ állandóan gummi- rádlizhassanak.Ilyen és hasonló panaszok egész halmaza érkezik a kutyaszövetség ellen. És ez azt jelenti, hogy az iparosok már kijózanodnak és hogy a kutyaszövetség napjai meg vannak számlálva.A mulató alispán bünhődése. Marosvásárhelyen folyó hó 14-én nagy botrány történt. A botrányt Reichcr alispán okozta s a vége az, hogy nemcsak egy csomó becsületsértési pőre lesz, hanem szaktársaink által is bojkottálva lesz.Az eset ugy történt, hogy Reicher péntek este betért a Korzó-kávéházba. Nagy garral magas hangnemmel, parancsokat kezdett osztogatni a pincéreknek. Az izraelita valiásu íőpmcert le akarta térdepelteim és általában oly kvaliíikálhatatlan módszere tanúsított hogy Rechnitzer Adolf kávés megtiltotta pincéreinek az alispán kiszolgálásátSzaktársaink nem is szolgálták ki Reteken, aki aztán ut tette a csatatért a Transz ilvdnici-k avuli íi/.ní i .



1907Itten azzal kezdte, hogy letegezte a kávést és követelte tőle, hogy küldje hozzá a kasszatündért, mert hát ő mulatni akar. Schwarzer Adolf kávés azonban nem teljesítette kívánságát, amire kitört az alispán urból az . . . alkohol. Dobálni kezdte a poharakat, Iegazemberezte a pincéreket, amire aztán szaktársaink rendőrt hívtak. A rendőrök aztán kitessékelték Marostorda- vármegye alispánját.Az utcára telepitett alispán a «Transzil- vániából átsétált az j turópa.-kávéhüzba, ahol folytatta garázdálkodását mindaddig, míg ismét ki nem röpítették.Mindezekért az alispán ur elkerülhetetlenül bűnhődni fog. A Transzllvánia-kávéház tulajdonosa bűnvádi feljelentést tett ellene, 
a megsértett pincérek szakegylete pedig gyűlést hivott egybe, ahol kimondták, hogy addig nem szolgálják ki az alispán urat, mig tőlük bocsánatot nem kér. A polgárság körében pedig nagyarányú mozgalom indult meg, melynek az a célja, hogy a belügyminiszternél sürgős elégtételt kéressen Reicher garázdálkodásáért.így mulat cs bűnhődik egy alispán.

Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja ö. oldal

Tánckedvelők figyelmébe! Saphir M. Imre táncmester (VII., Erzsébet-kőrut 27, 1 cin.) október 5-én kizárólag szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak családtagjai részére tanfolyamof nyit. A tanórák, vasár- és ünnepnap kivételével, naponta délelőtt 10 órától fél 12-ig, délután fél 4-től 5 óráig, Saphir táncmester személyes vezetése alatt tartatnak.Beiratkozás egész napon át az intézetben.A kávéssegédek szakegylete választmányi tagjainak figyelmébe. Választmányi ülésekre szóló meghívók csak rendkívüli ülések akulmával lesznek szétküldve ; rendes választmányi üléseken, melyek minden kedden délelőtt tartatnak, a t. választmányi tagok meghívó nélkül is kötelesek megjelenni. Az elnökség.

Irodalom.A Nagy Börtön.
— Révész Béta novellás könyve. " —A mindennapi kenyérért harcolók izzadó, elszánt, dulakodó tömegében kiszáradt agyvelővel, megrokkant fantáziával, de kipirult arcával álmodnak a szomorú, megtört proletárok. Lelkűkre ránehezedik az élet, a Nagy Börtön alattomos, megörlő, elpusztító lehelete. Még vívódnak, még harcolnak, a rózsaszínes látományok, még feléjük libben- tik mosolygó ábrázatukat, de jön a porkoláb, a munka, rájuk teríti zörgős láncait cs kezdődik újra a végnélküli robotolás.Félbemaradt emberek, égnek törő vágyukkal ostromolják az életet, elveszett boldogságok foszlányaival, képzelt örömök meglépett rongyaival takaródznak. mig az ébredés, a gond arcukba vágja a könyörtelen valóságot.Proletárok vagytok ! Sorsotok: A Nagy Börtön. És soha magyar Író nagyobb talentummal, mélyebben érző szívvel, élesebben látó szemmel nem nézett bele a proletárok kálváriájába, mint Révész Béla.Végigkíséri őket életük minden mozzanatában, amikor piszkos odúban összezsúfolt emberek gondolatai benépesitik álmaikat, mikor az éjszakába belesirják, nevetik, kiáltják fájdalmaikat, örömeiket, harcaikat és vágyaikat, látja a kenyérért dolgozó rabszolgát, aki a családért feláldozza magát és igavonó állattá válik, a humoros, tiszta lelkű, szűzi testű diákot, akit az éhség korbácsával kerget a maga karjaiba, buja, friss, uj gyönyörre szomjazó ajakkal a szerelmét pénzért áruló leány. És felvonul a kicsiny karriérek, a leszorult ekszisztenciák véres harca a megélhetésért, az apró, de gyilkos* Szerveren munkások számára áru 1 korona 20fillér.

intrikák szakadatlan összeütközése, a tűz, mely kenyeret ad, de életet vesz, a korcs- emberek titkon, félve lobogó szerelmi vágyakozása.De egyszerre forradalmi levegő csapja nieg arcunkat. Bibllds magyar parasztok sötéten, dacosan néznek a fekete termő- testii magyar földre és szemük félelmetesen, fenyegetőleg villog, amikor kimondják, hogy: nem aratunk. Folyt a harc, de eljött a hatalom, a csendőrség.összecsaptak. A fegyverek száján kirobbant a szennyes tűz, bukdácsoló emberek beledőltek a vetésbe. Fürjek sipogtak, rebbentek, görnyedt kalászok kivörösödtek és dőlt rájuk bőséges áradással a friss parasztvér . , . szűz forradalmárok piros vére . . .»Ahogy Révész Béla leírja, megfesti, elmondja az eseményeket, az külön művészet. Gyönyörű nyelvezettel, érthetően, érzékeltető világossággal vezet bennünket és nemsokára ugy érezzük, hogy vele együtt szenvedünk, siratunk és álmodozunk, hisz ezek a mi szenvedéseink, a mi siralmaink, a mi álmaink is.Ezt a könyvet a proletárok soraiból való ember irla proletároknak. Aki ezt a könyvet megveszi, igaz gyönyörűséget, nemes szórakozást, a való élet igazi, de mesterien megcsinált tükrét szerzi meg magának.Es remélhetőleg ez a könyv nem fog hiányozni egyetlen proletárcsalád asztaláról sem. D. M.Október 10. Ezzel a címmel pártunk díszes emléklapot adott ki. Az emléklapban a felvonulás és a gyűlés jól sikerült fényképekkel van megörökítve. Címlapján pedig egy rajzzal a parlamentet ostromló tömeg van találóan jellemezve. Ugyancsak a címlapon van Farkas Antal ez alkalomból merített gyönyörű költeménye. Az egész album ára csai; 30 fill. Kapható a Népszava- könyvkereskedésében.
HIVATALOS RÉSZ.

A kávéssegédek szakegyesületi választ
mánya legutóbb hozott határozatával a tag
felvételt további intézkedésig felfüggesztette.! Je g y z ő k ö n y v . Felvétetett a budapesti kávés- j segédek szakegyesülete 1007 október 23-án tartott választmányt illésén.Jelen voltak: Keszeuy Flórián elnök, Neumann Izidor alelnök, Farkas János jegyző fős 17 választmányi tag.Farkas János napirendi indítványt tesz, hogy a választmány alakítson három bizottságot, úgymint egy közvetítő ügyit, egy árszabály- és egy gazdasági bizottságot.A választmány mind a három bizottság alakítását elfogadja és a bizottsági tagok választását a jövő ülés napirendiére tűzi ki.Következett a napirend : A körhelyiség kezelésének rendszere.Neumann Izidor ügyvezető alelnök beterjeszti Scbulmcister Gábor következő indítványát:Mondja ki a választmány, hogy a körhelyiség üzemeit teljesen házilag lógja vezetni, az elnökség és egy intéző bizottság ügykezelése mellett.A forgalom felügyeletével egy fix fizetéssel javadalm azott biz meg.További részleteket az elnökség cs az intéző bizottság állapítja meg.A választmány ezt egyhangúlag elfogadta.Elnökség indítványozza, hogy a háztulajdonosnál levő 2000 koronás betétkönyv cseréltessék fel 4"/u*os korouajáradék kötvényre.'A választmány elfogadja.Tárgyaltatott a M. T . P. cs B. R. T. által a választmányhoz küldött azon átirata, melyben a fennálló tartozás mikénti kezelésére ad tervezetet. A választmány a tervezetet elfogadja és megbízza az elnökséget'a további intézkedéssel.Farkas jegyző jelentést tesz az országos szervező bizottság azon határozatáról, hogy Budapestet zárlat alá helyezte. Kéri tehát a választmányt, hogy a tagfelvételt további intézkedésig függeszsze fel.A választmány ezt tudomásul veszi és az ügyvezetőt a tagfelvétel beszüntetésére utasítja.Farkas jegyző bejelenti az országos kongresszus azon határozatát is, hogy az óvadék leszállítására keresztülvitele céljából átirat intézletett a budapesti kávésipartársulathoz. Kéri a választmányt, hogy ugyanolyan értelemben a választmány pedig az ovacfékbankokhoz írjon át.A választmány ezt elfogadja.Neumann Izidor a választmány beleegyezését kéri aboz, hogy a még zárlat előtt jelentkezett tagok felvétessenek.

A választmány felveszi Kovács Gyulát, ellenben elutasítja Affner Manót, Schwarcz Sámuelt, Petrás Mártont és Saliner Lajost.A jogvédelemre vonatkozólag a választmány ugy határoz, hogy az ügyésznek a folyó ügyek elintézésére niég egy negyedévre megbízatást ad.Több tárgy nem Jcvén, elnök az ülést bezárja. 
Keszeuy Flórián, Farkas János,

elnök. jegyző.A közös őszi m ulatságból jegyekkel nem számoltak el a következők:Azenberger fllits), Schaff R. (Európa), Spiegel J. 
(Figaro), Kesil Gy. (Magyar Szalon), Deutscn M. 
(Ferencvárosi), Grünwald J. (Rémi), Trenck N .
. A budapesti pincérek szak- és munkaközve

títő egyesölet (kávéssegédek) elnöksége az alapszabályok 5. íj-a alapján a következő tagokat törölte a tagok sorából:7. Tauszig Samu, 19. Kiegei István, 20. Wiener Sándor, 30. Csala Gábor, 32. Rozner Ferenc, 40. Most Ferenc, 41. Ullmann József, 42. Scbenk Nándor, 44. Szikorszky Elemér, 45. Brenner Adolf, 47. Pick Gyula, 48. Ríeman József, 49. Czakó Andor, 54. Schwirk Ernő, 56. Wilging Károly, 82. Letz Antal, 91. Willitlgsdorfer Jenő, 102. Weinfcld Márkus, 107. Ziegler Károly, 113. Gocza Károly, 116. Laufer Bernát, 117. Nuszbaum Fiilöp, 127. Vadász József, 134. Aschkenase Bernit, 144. Keszten- baum Géza, 149. Spitzer Jakab, 156. Goldberger Ignác, 159. Wíld Jakab, 160. Geber Ignác, 165. Ko- loszár Gyula, 174. Weisz M. Mór, 175. Stiglicz Sándur, 189. Kíirthy Mihály, 194. Weisz Márton, 196. Kratner Farkas, ,211. Szlatorics József, 212. Ján Mihály, 224. Roth Ármin, 230. Rosenblüt József, 250. Deutseh Mór, 271. Stern Lipót, 277. Pichler Ferenc, 279. Tompics Mihály, 280. Daller Lajos, 291. Rifler János, 296. Reinitz Dezső, 300. Reisz Mór Frigyes, 306. Kovács Ferenc, 313. Braun Károly, 314. Roiszmann Izidor, 317. Perl Ernő, 323. Vigh István, 329. Kriker István, 331. Stern D . Dezső, 347. Feszler Antal, 348. Wallerstein Sándor, 350. Ottenbacher Alajos, 359. Machmehon András, 369. Kovács Sándor, 371. Roth Miksa, 373. Miho- tics Gyula, 374. N. Faragó Sándor, 375. Walter J .  Lajos, 377. Pöck Károly, 378. Nagy István, 379. Skarbu Lajos, 383. Bettelheim Rezső, 388. Fucbs József, 390. Jablonazky A. Béla, 394. Slranszky Bernát, 399. Mautner Ignác, 407. Balogh József, 423. Rosenzweig Béla, 424. Retzer József, 425. K ovács Adolf. 426. Wusits Antal, 428. Janosa Károly, 434. Tóth Pcter Pál, 438. Ristei József, 441. Kern Ede, 447. F'ettig Gyula, 448. Schwarcz József, 452. Stern Henrik, 462. Vida Béla, 478. Vermes Márton, 482. Markovics Sándor, 487. Boros István, 491. Blum József, 494. Friedmann Salamon, 503. Íroka V., 505. Schwarcz Jenő, 507. Schneller F., 512. Mayerhoffcr Ferenc, 513. Reiter Rezső, 515. Licb- tenst&dter F.de, 516. Polgár József, 521. Krizsán Ig nác, 522. Rothmiiller Márkus, 530. Steiner József, 534. Bruckner Károly, 535. Dávid István, 539. Bier- mann Lázár, 546. Weisz M. Miksa, 550. Möchel József, 552. Feriig Zsigmopd, 553. Neufeld József, 5,54. Spitzer Miksa, 557. Einfall Ede, 560. Freund Ármin, 561. Hoffenreich Simon, 563. Schwartz Sándor, 564. Klein Vilmos, 565. Benzenleitner Gyula, 570. Korody Árpád, 571. Weisz Sándor, 579. Frindt István, 582. Kohn Mór, 586. Spitzer Lajos, 593. Franki Jenő, 594. Reich Ignác, 596. Polnauer S., 615. Szemeredi József, 822. Kohn Aladár, 622. Fried- bauer Mihály, 628. Wallerstein A., 632. Spitz József, 634. Szerédi János, 935. Kohn Vilmos, 639. Szabó József, 640. Sonnenschein Sándor, 641. Kövesi I., 042. Horváth Ignác, 646. Drugovics Ferenc, 649. Stclncr Bernát, 653. Klein Oszkár, 656. Fehér lg. István, 663. Zeilinger Gyula, 664. Domby István, 667. Marschal József, 670. Faludy Ferenc, 674. Spcsnv Gusztáv, 676. Kerkáuoly József, 678. Rum- mel János, 686. Raffiuger Ágoston, 681. Elischer János, 682. Hornyicsek Sándor, 684. Breyer Gyula, 687. Bodon Flórián, 691. Erdössv Kálmán, 693. Briill Illés, 701. Rónai Jakab, 704." Erbstein József, 713. Stern Mihály, 718. Magyar Gábor, 725. Teichter György, 730. Steblik György, 732. Hacsik Dezső, 737. Reich Árpád, 739. üruits György, 740. Németh István, 754. Miit! Serafin, 755. Bicskey Oerő, 756. Kulin Sándor, 75S. Sziklay Mátyás, 760. Horváth Sándor, 761. Sugár Vilmos,) 764. Karinger Ottó, 766. Drecli9ler Oszkár, 767. Bajer Frigyes, 770. Weisz Ferenc, 771. Séti Gusztáv, 775. Stern István, 777. Weinberger Béla, 778. Horváth József, 784. Spieglcr M ., 735. Knopp L „ 789. Tillinger F ., 791. Waldncr .A  792. Bár Frigyes, 794. Delacasse Ferenc, 795. Balog Simon, 797. Grünmaun Jáuos, 798. Wiener Lázár, 800. Schwarcz Lipót, 803. Adlcr Dezső, 805. Orbay Lajos, 809. Korody Lajos, 811. Gregoiics Antal, S16. Sarkady Dezső, 817. Csajtay Rezső, 819. Baumann Lajos, 825. Weisz Siroou. 826. Linczmayer Gvula, 828. Jóst Kálmán, 831. Szilágyi Sándor, 833. Margulics Bernát, 839. Nemecsek Andor, 853. Adler Henrik, 855. Kohn Izsák, 858. Hartstcin Miksa, 859. Voelker Henrik, 862. Steiner Ernő, 863. Rozics J .,  766. Halász J .  ,867. Klein M ., 870. Mundl I. Jenő, 371. Blum József, 879, Beer Dezső, 883. Wlttmann Mór, 887. Spielmunti József, 890. Smideczky Samu, 892. Schmuck Endre, 896. Hegyesi Lajos, 8S9. Bnndler L. L., 904. Papp J., 905. Singer F., 912. Örüli S ., 917. Ács Lalos, 922. Fcrdély Károly, 929. Jahoda Ferencz, 930. Farkas József, 935. Welner Zoltán, 936. Stern Imre, 942. Stern Antal, 946. Kucli Sándor, 947. Sárkány Béla, 948. Pacolai János, 950. Ascher Vilmos, 953. Gottlieb Izidor, 955. Deutsch Ferenc, 966. Kondor Lajos, 967. Herschkovits Miksa, 970. Ungár Sándor. 971. Ooldncr Fiilöp, 976. Szidou Adolf, 980. Tellerinann Lipót, 982.



0. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak SzaklapjaíEicbel Vilmos, 9S3. Krausz Miksa, 986. Horváth ! Ferenc, 1454. Reinner József, 1456. Fischer Salamon, Pál, 938. Fekete László, 989. Hirscli Mihály,, 990. 1458. Fuchs M. Mór, 1466. Auszterlicz Miksa,■ Siuger Hermauu, 994. Boór Jenő, 999. Klein Ármin, 1462. Martiniján Alajos, 1465. Borbély József, 1001. Podhragyai József, 1003 Nozdroviczky István, 1467. Hajdú Hugó, 1470. Majbaum Lipót, 1471. 1004. Foky Pál, 1006. Weitzner Jenő, 1010. Ritter Fleischer József. 1472. Un cár Mór, 1473. Lederer Flemér, 1014. Ungár Jenő, 1015. Ölelsz Imre, Samu, 1177. Réthy Sándor, 1480. Katz Lajos, 1018. Wienerberger Károly, 1019. Karnis eh Lajos, i 1483. Maurer Kálmán, 14S4. Körgl Ferenc, 1489."022. Linóéi Ágoston, 1025. Walt! Ármin, 1027. Reisz Miksa, 1028. Kopási István, 1031. Weisz Miklós, 1032. Gröschler Lápot, 1033. Blücher József, 1034. Kramer Samu, 1035. Knapp Jenő, 1036. Kosit er Pál, 1038. Balázs József, 1049, Osztatni Gáspár, 1053. Klein Sánndor, 1054. Schulteisz Henrik, 1055. Weisz Gyula, 158. Wetzler Miksa, 1059. Kohn Ignác, 1076. Kiss Ferenc, 1078. Tóth Lajos, 1090. Lakics lános, 1092. Sziládi János, 1093. Storclt József, Í097. Kun András, 1098. Vaszilkovics István, 109*4. Száraz Gyula) 1100. l.ammensdorf Samu, 
1.106. Lipták János, 1110. Mozer Károly, 1112. Holzer Ágoston, 1116. Irányi Béla, 1118. Wallenstein Miksa 1., 1122. Marinczer Rezső, 1123. Brátka István. 1124. Kovács Izidor, 1125. Siky József, 1126. Sommer József. 1128. Markovics Sándor, 1129. Weisz József, 1132. Pelzke Lipót, 1133. Braun Hugó, 1135. Ste* fanovics Titus, 1136. Muller Sándor, 1137. Havli- csek József, 1142. Szerdahelyi József, 1141. Braun- féld Ernő, 1143. Neuhold Dezső, 1144. Keichert Manó, 1146. Klttm József 1., 1147. Sánta Nándor, 1148. Hartstein Márton, 1150. Mandl M ., 1152. Fellner J.. 1153. Klein I., 1156. Göbr L., 1154. Vérlssi I., 1158. Spitzer Zs., 1160. Löffler Vilmos, 1162. Langer Sándor, 1168. Gráf János, 1170. Gellért Samu, 1171. Polgár Ferenc, 1175. Kovács Miksa, 1176. Tóth Lajos, 1177. Pessenlehner Ferenc, 1178. Herzfeld Miksa, 1179. Ander A. 1180, Braun Ede, 1181. LatzJ. 1184. Ihász Gyula, 1185. Csáfordy L., 1188. Ultiig J ., 1193. Schreier Jenő, 1194. Krausz Sándor KI., 1195. Schvarcz Sámuel, 1196. Ferenczek Mihály, 1198. F.berhard* István, 1201. Bem D . Dezső, 1203. Sugár Sándor, 1207. Rezső Mihály. 1217. Kurz Ferenc, 1221. Ivanics József, 1223. Weinberger Zsigmond, 1224. Bács György, 1227. Spitzer Bernát, 1228. Ferenezv István, 1230. Kohn Miksa, 1231. Kner János, 1235. Hatnbek József, 1238. Berger Géza, 12441. Wetzel Ottó, 1241. Stciner Géza, 1242. Better Ede, 1244. Sáli Ambrus, 1249. Frennd Lajos, 1250. Kohn Géza, 1253. Follmann Mór, 1255. Widder Adolf, 1258. Csoltkó Pál, 1260. Schulcz Béla, 1261. Kiélt Antal, 1265. Vitár Kálmán, 1269. Hoch Lajos, 1270. Márkusz Aladár, 1271. Francz József, 1274. Parapaticz Vince, 1275. Reich Samu. 1277. Szondoly Károly, 1278. Bródy Imre, 1279, Fischer Andor, 1281. Kovalcsik Balázs, 1283. Galgóczy Miklós, 1284. Weber Béla, 1287. Unterreincr János, 1289. Weiszlemleiu Vince, 1290. Totisz Izrael, 1296. Gászler Ferenc, 1298, Ender Imre, 1300. Weber I. Imre. 1305. Schreindorfer József, 1310. Eerts Aladár, 1311. Herlinger Miksa L, 1314. Weisz Sámuel,' 1315. Székelv “AlaJöS, 1317. Meiflbartcr . György, 1319. Csapó Mihály,-1820; Hermáim Gyula, 1323. Reich József, 1324. Klein Ernő, 1320. Ujvárv József, 1327. Boda Mihály, 1332. Balogh Gyula, 1335. Zeilinger Nándor, 1339. Osztonocs Mátyás, 1344. Herz Simon, 1345. Messinger Mihály, 1346. Éliás Sándor, 1351. Wittmann Márton, 1356. Keleti Adolf, 1358. Fischer Albert, 1359. Molnár Gyula, j 1360. Schóber István, 1361. Botos Ármin, 1362. Kaiser József, 1365. Moschung János, 1368. í ’opper Albert 1„ 1371. Farkas Aladár, 1373. Aczél Viktor, ’ 1374. Felka István, 1376. Fleck Hermanu, 1378. i Pcnicsek Annin, 1380. Ságer Mihály, 1381. Grósz Izidor, 1385. Reisz Béla, 1387. Kaiser József II.. 13SS. Griinbergcr Adolf, 1393. Kuszter János, 1395. Rudvég Sebestyén, 1397. Tóth Antal, 1398. Nagy Albert, 1400. Bankó Ferenc, 1402. Teknvös ! József, 1403. Szöllősi Péter, 1404. Schratif Jáiios, i 1405. Stern Henrik 1., 1407. Perity József, 1408. ! Hollender Samu, 1410. Kniscb Samu, 1411. Koch ' János, 1412. Jelinek Sándor, 1413. Gipsz Sándor, 1420. Oltó Hermann, 1422. Lorencz Hermáim, } 1423. Békési Márton, 1424. Csóka Frigyes, 1425. Hajdú Ede, 1426. Szabó Ferenc, 1427. Németh í Károly, 1429, Steiner Péter, 1431. Fuchs Jenő, 1 1433. Pilisi Lajos, 1434. Streckfusz Károly, 1435. j Hofbauer József, 1438. Weisz Hennami, 1441. i Hőnyik István, 1443. Gaál Gyula, 1449. Merőid \

Simon Imre, 1490. Tóth Ferenc József, 1491. Moskovics Márk, 1494. Schönfcld Jenő, 1495. Tóth Károly, 1497. Koréin Gusztáv, 1501. Lichtncr Gyula, 1503. Havas IMI, 1504. Ungár Benő, 1505. Wasser- stróni József, 1506. Sárhegyi János, 1507. Kluger Ferenc. 1508. Berger Jenő, 1510. Szeitszáui József, 1511. üruits János, 1512. Kaszt Mátyás, 1513. FischI Béla. 1514. Izmaim Mór, 1516. Burger Lipót, 1517. Bodouyi István, 1519. Klug Sándor, 1522. Pollák M. Miksa, 1526. Holczer Ferenc, 1528. I.eitner Béla, 1531. Krausz Vilmos, 1532. Liptay Kálmán, 1538. Marx l erencz, 1542. Salamon Sándor, 1544. Nagy Leó, 1546. Földy Antal, 1547. Nirnmer- fróh János, 1548. Bartt József, 1549. PaUvcstra György, 1552. Keszler Mátyás, 1555. Kohu Károly, 1556. Lichtenstedter Gyula, 1562. Dravmann Gyula, 1566. Griinfeld Géza, 1567. Hauszner L. Sándor, 1569. Haász Gyula I., 1571. Terényi Jenő, 1573. Wcisscl Károly, 1575. Roseuberg Manó, 1576.Molnár Sándor I„ 1577. Lobner József, 1591. j Deitnel Károly, 1595. Crumpert Gusztáv, 1598. tKarabin Vilmo's, 1602. Fischgrund Simon, 1601. {Heini Rezső, 1605. Jonyov Pál, 1615. Reitcr Mandl, I 1618. Szentes Béla, 1619. Schweder S. Sáudor, 1622. Biermaun Miksa, 1623. Hermann R. Károly, 1628. Krausz Ernő, 1629. Reich Ferenc, 1634. Siebenkittel József, 1635. Polatschek Tamás, 1636. Udvary Ödön, 1638. Babai Márton, 1642. Gergely Balázs, 1646. Weisz Adolf, 1652. Szikra E . Mihály, 1653. Nagy Imre, 1654. Werner Lajos, 1655. Rostáry Szabó Gyula 1656. Steiuer Márton, 1657. Goldsteiu József, 1659. Bokor Dezső, 1662. Koltay József, 1663. Babocsay Lőrinc, 1664. Ekstein Lajos, 1669. Löwi Mór, 1670. Reisz Sándor, 1675. Pattermann Rezső, 1679. Hajduska Gyula, 1682. Goldstein Vilmos, 1683. Deutsch Jakab, 1686. Csuky Sándor, 1687. Mayr Ferenc, 1690. Steiner Ferenc, 1691. Dancs Gyula, 1693. Groszfcld Manó, 1699. Katona József, 1700. Freund M. Márton, 1709. Stofán "Rezső, 1710. Hiern Simon, 1712. Stöckler Sándor, 1721. Schlesinger Jakab, 1723. Zifka Lipót, 1724. Rosuer Jakab, 1727. Papp András, 1728. Ascher Artúr, 1730. Jovanetz Antal, 1735. Kollász János, 1742. Stóhl Rezső, 1744. Krausz A. Árpád, 1749. Krausz Béla, 1746. Weisz Vilmos 1752. Tyutyusán Mihály, 1755. Jetiinek Adolf, 1756. Tibory Zsigmond, 1757. Neumann Henrik, 1759. Singer'jcnö, 1761. Stefa* novics István, 1703. Pollák Elemér, 1769. Gercndási Dezső, 1771. Scheibcr Zoltán, 1774. Haasottcr József, 1775. Neumann Samu, 1776. Neumann I. Jenő, 1777. Blitz Miksa, 1780. Schwarz Mór, 1782. Sándor Károly, 1788. Egyed Gyula, 1792. Tomik János, 1790. Schwarz József IV., 1797. Krausz Vilmos, 1799. Fischer Káról)', 1800. Szatmári Autal, 1802. Horovicz Izidor, 1*805. Kohn Zsigmond, 1809. Szilágyi Sándor, I SÍ 2. Weisz Frigyes, IS I J . Klauber Gyula, 1315. Tratnn Pál, 1S20. Frfíhauf Nándor, 1S24. Miskey Lajos, 1825. Czenky Gyula, 1826. Fellegi Ede, 1S27. Nyíszü Viktor, 1829. Vörös Márton, 1330. Wciszinann Ignác, 1831. Fodor Izidor, 1832. Klein Jakab, 1833. Pollák Hermanu, 1S36. Varga István, 1839. Kozma Sándor, 1842. Guth József.
üzen törlés ellen felebbezni lehet a választmányhoz.
A bizalmiférjiák /elhivatnak, hogy a törölt tagok

kal szemben — amennyiben az általuk képviselt 
ihletekben ilyen találkoznék — a kollektív szerződés 
2. pontja értelmében járjanak cl és tegyenek jelentést 
a szervező bizottságnál. A z  elnökség.

Járassátok, olvassátok és ierjeszszétek 
a szociádemokrata párt központi lapját, 

a „Népszavát" I

Szerkesztői üzenetek.
P. S. főpincér, Budapest. Mivel a hozzám be

küldött szocialista imáját teljesen tetszésemre bízta, 
hogy a lapban vagy bárhol is közöljem, tehát
tetszésem szerint járok el és sehol sem közlöm. 
Azonban önnek, mint igazi lelkes elvtársiak a követ
kezőt izenem: Volt egy másik igen lelkes elvtár
sam, aki, amikor többen együtt voltunk, mondjuk 
vendéglőben, s mielőtt távozni akartunk volna, az 
volt a jelszava: t. elvtársak, mielőtt távoznánk* 
fújjak el a mi imánkat, t  i. «Marsei1laiset>. Én tagadom, hogy a szocialistáknak volna imájuk. Van 
forradalmi dalunk és bárom nagy feladatnak. 
1. Küzdeni a butitök ellen. 2. A magántulajdon 
ellen. 3. Előkészíteni a jövő társadalmat, ahol 
— szerintünk — nem lesznek kizsákmányolok,*nem 
lesznek kizsákmányoltak. Üdv Sch.

~ ™ ;N y ilt  tér.

Zsiga-kávéház. Dohány- és Miksa- utca sarok. Beifeld Zsiga,
•— —

kávés.

Törley-pezsgő dugókat a cég 
tember 1-töI 10 fillérért vált vissza.

szep-

Borpezsgöhöz leg job b  it a l  a  K r o n d o r fi
savanyuviz.

Felelős szerkesztő: Farkas János. 
Kiadó: A lap-bizottság.

VI.JQOSSáQ KÖNYVNVOOBA ■ . T. IV tA M lT , Vfl„ ■ YÍn-UTOtAt.
A b lak tisztítást, olajozást, padló

beeresztést, kefélést, valamint cslllár- 
és papirkárpit (tapéta)-tisztitást s min
den c szakmába vágó munkákat megbízható 
és szolid árak mellett elvállalunk,
6 B udapesti szoba- ól

ablaktisztító munkások 
szövetkezete.------  Iroda: VII., Huszár-utca 10. ■■

Telefon 1400. Telefon 1400.

$. 1908.ik é v r e  s z ó ló

NÉPSZAVA-NAPTAR.
Darabja 90 fillér. Legalább 10 példior Tértié
nél késrpéurtEeíés éfienében, drbja Í5 fflléi-, 
elszámolásra drbla ül fillér. A rendfléiaket a 
beérkezés sminkjében iotfinttk el. Póltafctfltléf 
sa ősszeggel beküldendő, Megrendelési cím;

„Népszava" könrvkereskadésB u d a p e s t ,  V I I , ,  N y á r - n t o a  I .

H i r d e t m é n y ,Ezennel közhin-é tétetik, hogy miután a M a g y a r  K irá ly i  P é n z ü g y m in isz té r iu m  eUenírzőközegei a ; lágy. k ir . Szab. (Jsztalysorsjnték (X X I. so rs já té k ) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a foarusitoknak árusítás végett kiadattak. f " 5
Av. I n e '/ f ' i l r  l n i ’/ n c n  1Qf17 n n u & m liA r  U n  01 A - n o  A .  . . . .  , . - t  . .  .  ____Az I. osztály húzása 1907. november hő 21. és 23-án tar tátik meg. A húzások a M a g y a r  k i r á l y iráiyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a hnzási terembená llam i e llenőrző  h a tó sá g  és k h „ v .  ..........Sorsjegyek a Magy. K ir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók, Budapest. 1Ü07, évi október hó 27-én.

M A Ö T . K IR .  S Z A B .  -- O S Z T A L Y S  Ö R S  J Á T É K  I O A Z O A T Ó S Á Ö A .
L u k á c s .  H a x a y .
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HIRDETÉSEK.

Hirdetési ügyben mindennemű küldemények 
VI., Csengeri-utca 56. szám alá küldendők.

.Magyarország! Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja

Friss tojástJutányosán szállít vend églők, k ávéh ázak  és magánosoknak
K o v á c s  A l a j o s ,  toJásksreskwlSV II., Dob-utca 107. ®  i s  Telefon 52—03.
Pincér szaktársak íigyeiméhe!Tudatják a szaktársaink és jóakaróinkkal, hogy a Liszt Fereuc-tér IS. sz. a. lévő
Elekíra-kávéházatátvettek. Kérjük a szak' társak szives támogatását.Üdvözlettel
Schiller és Hoffmann.

A szaktársak figyelmébe Iajánljuk
I S e r a n a m t s i  G y u l a

fé rfisza b ó  m este.’ t
Budapest, VII. kér., Akácfa-utca 52,
k i már 14 év dta csakis pincérek szabója és jó ízléséről már számtalanszor elismerésünket kiérdemelte.
Jó  szabás! M jOIcsó árak!

^ é s z  üzleti ftfhák raktára^

7. oldal
Pincérek figyelmébe IP in c é r -c ip ő k  mindennemű_  és fájó s lábakat meg

gyógyít cipőim viselése, 
P Í i n ( P ‘ flkt»MÍ'>5»Tií£!r valódi finom chcvroaux- 
-  bőrből, könnyű, erős

talppal, pir|o 14 karima,
P i n c ^ p » r i l ! n n l k  közkedveltségnek őrven- 
■  denek mindenből.

Serény Zsigmond
Budapsst, üli., Erzsébet-körut 36.Miki BagrEDjettSBk , /Stíllel pistgiin luH M itk .

.G H H Z i H 3 '.r r « .
szénsavval telített ásványvize hasznos Ital ótvágyza»arolcnál és 
emAiitésI nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali 
és borviz. — Hathatós szomjcslllapltö. — óvszer fertőző beteg, 
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
Igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

S zt. LukácsfUrdö K u tv á lla la t Budán.

Hirdetéseket •'!!%<U ®
Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 
hirdetési osztálya, VI., Cse»| geri-u. 56, I./13.

Tánctani/tás.Van szerencsém tisztelettel értesíteni a szállodai, éttermi és. kávéházi alkalmazottakat, hogy 190 7. évt október 12-től kezdve, vasár- és ünnepnap kivételével, naponta délelőtt 10-től V,12-ig és délután 7/,4-től 5-ig
tánctanfolyamotnyitok. — Mindkét csoportban a felvételek már megkezdődtek. — Beiratkozni egész napon át lehet
S AP HI R M. IMRE

oki. tánctanár táncintézetében
VII., Erzsébet-körut 27, I. em.(Gam brim us-épület.)

Az igen t i s z t e l t  p i n c é r  u r a k  sz iv e s  fig y e lm é b e !

bor, pezsgőhöz legjobb ita l.  Orvosilag a ján lva  m in t 
----------------- nyálkaoldó és hugyhajtó  hatású. _________A tisztelt pincér araknak reklámdolgokat, poharakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, ba le- vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, V., Zoltán-utca 10. Telefon 34 —78.

Vendéglőbe® vagy kávéházban 
=  kérjen e$a* k is  Üveg »

ILONA
artéz i

savanyuv ize t .
Kellőm ért és egészséges fr is s ítő  úgy egyedül, m in t bo rra l. =Egyetlen egy és pedig a most befejezést nyert 20. osztály sorsjátékban nagyrabeesült vevőinknek a következő nagyobb nyereményeket fizettük ki: a 400.000, 9 0 .0 0 0 , 6 0 .0 0 0 ,  4 0 .0 0 0 ,  2 5 ,0 0 0 ,  2 á 2 0 .0 0 0 ,  1 5 .0 0 0 , 10.000 és sok 5000koronás és egyéb nyereményeket.

V i sorsjegy 
12 k o ro n a

V, sorsjegy 
6 k o ro n a

V , sorsjegy 
3 k o ro n a

/» sorsjegy 
kor. 50

A k ü lö nösen fontos Önnek?■ n . n a p j aOly számot szíveskedjék nálunk megrendelni, mely azon nap mellett áll, melyen különös élményekben volt része.
Vasárnap Hétfő Kedd Szerda8 6 5 9 0 80025 86909 29622

Csütörtök
40481

Péntek
44952

Szombat
80958

Szives azonnali rendelést kérünk fenti számokra, legkésőbb azonban folyó évi n o v e m b e r  h ó  2 - i g ,  hogy e szerencseszámok közben el ne fogyjanak.
T f e  gk Bankház R.-T. Budapesten.

H  <5P  C J  Legnagyobb osztálysorsjegy-Uzlot.Központ: S z e r v i t a - t é r  3 ic. Fiókok: V á c i - k ó r u t  4 , T e r ó z - k ö r u t  4 0 ,T ö rö k  A.
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b e i t z  Já n o s
mii esztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó-gyár

Budapest, UH., Akácfa-utca 52. szám (Dob-utca sarok).
Kávéházi eszközök 

raktára 
és javító-Teke golyók pontosan 
és jutányosán észter-ntánvosan gáítatnak.Hasznait golyók és ' dákók olcsón, állandóan raktáron vannak. Csorba golyók magas érőn vitatnék meg és becseréltetek.Dákok gyorsáén és ponto sad k é sz ítte tn e k .TELEFON : 81-30. T E L E F O N : 81-30,

Liliké
C asii#

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

Consum
pincérek részvénytársasága

Budapest, Vií., Kertész-u. 4B.
T e l e f o n - s z á r a :  8 0 —14.Saját szipkagyárában mindennemű csinos kivitelű, kitűnő minőségű szivarszipkák készülnek, kívánságra ccgnyomással.Saját gyártmányú 

szivarkahiiveiyek nagy választékban. Állandóan raktáron a legjobb minőségű svéd- és 
szalongyufák, fogvájók, kréták, táblák, 
szivacsok, kávéházi játékok, tekeasztal 
felszerelések, dákók, elefántcsont és kitűnő minőségű utánzóit büliárdgoiyók síb. stb.

. Játékkártya gyári raktár. Árjegyző ingyen.r n  m  Telefoa-sz.: ÍO —85.
t k ü l i >& töltés.B n ö s p e s t i f ő r a k t á r ;

F Í ,  Szép-utca 3.

Badacsony-kávéház
—  VII., E rzséliet-köput 41. az. —Ma és minden eslc
W a g y s z r a m b a t i  B A R M A  L A C Ivolt állatorvos tanhallgató vezetése alatt Balázs Pista 12 tagból álló zenekarával hangversenyez. 
Családok találko zó  h e ly e !  Polgári árak!Számos látogatásért s összes volt kollégái és {óbarálsi 
szives támogatásiért esd K rausz és Most, kávésok.

Zenemű-újdonságok 20 fülé
Kérjen árjegyzéket W IE S IN G E R  B E N Ő  k ö n y v k e r o o -  k e d é fté b ó '3 , B u d a p e s t }  W e n s e lé n y i- u t o a  2 1 .

Pincérek borbélya! Pincérek fodrásza!

Gross Simon
...... =  fotírászterme ..

Budapest, VI., Pet5fi-utca 3.A leghíresebb, legnagyobb, legszolidabb, legrégibb pincér-fodrász.R e n d e s  á r s z a b á l y !  N é p s z a v a iAkinek a haja őszül és aki súlyt fektet a csinos megjelenésre és a fejbőr ápolására, annak G r o s s  S im o n  fodrásztermét állandóan látogatni kel!. M o d e r n  k i s z o l g á l á s !  T i s z t a s á g i
P S r í f f i é r ^ e t i p é s z .

25 év éta a ffsm srt p incé r-cipész.

Révai Fiilöp.
Ezon a tá rán  varsonysn k ívü l álló .ü z le t :  B u d a p e st, I l i i ,  W e s s e lé n y i-u tc a  31.

Ké3z U z le il clpSk ra k tá ron  ta rta tn a k . 

Levelezőlap á lts ll meghívásra azonnal Jöv8k.

r
Veíidénlá's urak figyelmébe!
legmelegebben ajánlom 
a legjobbnak elismert ős 
nőit Időt s munkát meg
takarító «Berkovits>-féieH e k t o g r a p h -la p e k a t
* minden színben lévő 
íáníakal. A nélkülözhetct- 
len Mektogrspli-l8ji rolnd- 
Irdl oldalon többszőr 
használható és egy ere
detiről ICO—120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé 
fektetjük s 3—4 nap múlva Ismét használható. Halrtegrspfc* 
lekeresek és klmoshafallntt ruhaJoIiB-fetlékok minden nagy. 

sálban rendelhetők

Berkowi'fcs K á r o l y
sokszorosító-készülékek, Heklograph-raktárában

Budapest, VII., Sip-utca 11. szám.
Árjegyzék bérraentve.

Szaktársak! Elvtársak!
Férfiinget, alsónadrágot, 
h á ló . és turistalngeta legfinomabb kivitelben készít, valamint javítást is elvállal

NémeíhyFerencné
úri fehémemükéazitS

V H I . ,  K i s f a l u d y - u t c a  10 , I I .  2 9 .
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