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VII. kardiét, Kertétz-utoa 25. isAm, I. em elet 10, 
ahová a kéziratok, levelek és pénzkflldemények küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

Uj év.
A ma letönt és itt van a holnap. 

ő s i  szokás szerint elmélkedni kell az 
elmúltak fölött. Minthogy az emberiség 
önmaga idézi elő szerencséjének rom
lását vagy felragyogását, önmagának 
is kell felkutatni és megértenie, hogy 
az milyen forrásból fakad. A múlt 
tanulmányozásából fejlődik ki p jövő 
megértése. A tapasztalat csiszolta az 
ember lelki képességét oly magas 
fokra, hogy a kezdetben testben és 
lélekben meztelen ember felruházhatta 
magát mindazon képességekkel, ame
lyekkel teremtővé lett.

Amikor még más állatokhoz teljesen 
hasonló módon bolyongott, nem is
merve a múltat, nem látva a jövendőt 
és nem volt körülötte senki, ki őt 
szükségleteiben segítette volna: az 
éhség fájdalma reá kértyszeritette, hogy 
táplálékot keressen; a hideg ellen, hogy 
magának ruhát készítsen. így fejlődött 
ki az ember ereje, jutottak érvényre 
a benne rejlő tulajdonságok, szükség
letei sarkalják, a veszélyek bátorítják 
és megtanulta, hogy kell a hasznosat 
a veszedelmestől megkülönböztetnie.

Ez uj évben tehát mi is vissza
tekinthetünk szervezkedési életünkre, 
hogy a múltak hibáiból, ámi tanulság 
levonható, azt a jövőben hasznosan 
értékesíthessük.

Itt van a kezdet. Amikor még a tel
jesen meztelen, bátortalan, ismeretlen 
eszmt közibünk lépett, hányán voltunk 
olyanok, kik hozzáközeledni mertünk, 

.kik zsenge erőnkkel, akaratunkkal tá
mogatni, vezetni mertük? Hányán 
hullottak el azóta, fáradtak bele abba 
a küzdelembe, amely azzal járt, hogy 
ennek az elvnek, amelyet most már 
annyian követünk, az útját egyenges
sük az ellenséges indulafuak, a buták, 
a vakok, a bornirtak ellentáíló tömege 
között?! És bár sokáig tartott, de végre 
is győzött az «eszme* a ma úrrá lett 
a sziveken és az elméken.

Budapest és az ország nagyobb 
részének szakmamunkásai egy elv alap
ján állnak s  ma mar a hódi lás fegy
verét hüvelybe dugva, inkább az építés 
nehéz szerszámaival kell magunkat 
felfegyverezni. De mi az oka annak, 
hogy az építés, a kialakítás is harcok 
között folyik? Talán az 'emberek a 
sikertől megittasodtak válna s mert

eddig a hódítás utján mindig csak 
győztek, most már nincs szükség 
többé tanulmányozásra, stúdiumokra, 
amelyekkel a hibák helyreigazithatók, 
a rossz alkatrészek, a ferde kinövések 
lecsiszolhatók, kicserélhetők lennének?

Dehogy is nincs szükség!
Csak nincs bizalmuk az embereknek 

egymás irányában.
Nem akarják elhinni, hogy egy szer

vezeten belül nincsenek osztályok, 
nincsenek elnyomók és nincsenek el
nyomottak. S mert ezt el nem hiszik, 
hát az egymás fölötti hatalmaskodás 
hibájába esnek. Ez is, az is más-más 
frakcióhoz tartozónak hirdeti magát 
és más-más vezéregyéniséget támaszt, 
követ anélkül, hogy magát az igaz
ságot keresné, hogy magában a tény
ben, a vitás kérdésben keresnék magát 
a lényeget és annak értelmezésében a 
higgadt, megfontolt véleménycserét is
mernék e! egyedüli jogos, küzdő po
rondnak; ehelyett mindenféle más oko
kat hisznek el és hagynak maguk 
közzé dobni, hogy a vita igazi anyagát 
félrelökve, más, felekezeti, hatalmi és 
személyi kérdések körűi lobogjanak 
a szenvedélyek.

Lehet egy indítvány rossz, lehet egy 
tervezet hibás, de annak eldöntése 
még nem képezhet olyan harcot, amely 
szervezeti válságot, emberek üldözését, 
frakciókra való szakadást idézzen elő.

Ezt a tanulságot mi kávéssegédek 
szívlelhetjük meg. A múlt év hibáit a 
jövőben ne kövessük el. Ha van egy 
indítvány, ne keressünk benne mást, 
mint az indítvány célját, annak indító 
okait. Főleg pedig hagyjuk az indítvány 
pártolóinak véleményét szabadon meg
nyilvánulni és ne igyekezzen senki a 
többség akaratának kifejezését meg
akadályozni, elnyomni.

Ki igy dolgozik a maga igazsága 
érvényrejuttatásáért, annak már nincs 
i9 igaza és csak az ellenfele igazságát 
viszi diadalra.

Erőszak, üldözés, jogelkobzás, szó
lás- ás véleményszabadság elfojtása 
nem szociáldemokrata fegyverek és 
ezekkel csak a múlt reakciós bűneibe 
esünk vissza, azokból pedig, ha egy 
kissé elmélkedünk, tanulhatunk eleget.

F J .

járassátok, olvassatok ás tenoszszétek 
a szocládemokrata párt központi lapját, 
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Éttermi segédek köréből.
Közgyűlés után.

(Sch.) Múlt évi december hó 16-án zaj
lott le B. P. E. (éttermi segédek) rendkívüli 
közgyűlése.

A közgyűlés eredményéről jegyzőkönyvi
leg lajjunk más helyén számolunk be, Itt 
csak általánosságban számolunk be róla s 
másegyebekről. A közgyűlésen, mint az 
előrelátható volt, a lelépő vezetőség semmi 
direkte akciót nem indít amellett, hogy a 
régi, avult szellem jusson Ismét érvényre a 
B. P. E, vezetőségének választásán. És ez a 
csendes visszavonulása a régi vezetőségnek 
csak azt jelenti, hogy végre ők is belátták, 
hogy a modern eszmék előbb-utóbb úgyis 
szétrepesztenék azokat a korhadt falakat, 
amely oly sokáig magába zárta a maradi 
felfogást, amely csak késleltette az éttermi 
segédek osztálytudatos szervezkedését. De 
meg kell állapítanunk azt is, hogy az éttermi 
segédek most már komolyan kezdték köve
telni, hogy történjen is valami az ő érde
keik megvédésére a jövőben. Ez érthető is, 
ha tekintetbe vesszük az elmúlt évben tör
ténteket és azt, hogy a kollektív szerződés
ből már egy év lejár, s a vendéglős urak 
is mindjobban közelednek egymáshoz, ami 
készülődést jelent valamire. És az a valami 
nem lehet más, mint fegyverkezés ellenünk 
a szerződéslejárás idejére.

Szemléljük csak meg az elmúlt eszten
dőben történteket, mit konstatálunk?

A szociáldemokratikus szervezkedésünk 
bár létrehozta a kollektív szerződést, de 
nem tudta létrehozni azt a mély igazságul,, 
amely , magában a szociáldemokráciában, 
rejlik. És mi volt ennek az oka?-Az, hogy, 
egyesek nem tudtak arra a magaslatra emel-, 
kedni, amit maga a nemes eszme megkíván, 
t. i. hogy az egyéni érdekeket és hiúságot 
alá kell rendelni a közérdeknek akkor, há 
szociáldemokraták vagyunk. De mivel ezt 
egyesek nem tudták megtenni, folytonos 
súrlódások és testvérharcok folytak az 
egyetértés, tanulás, művelődés és szervez
kedés helyett úgy az egyesületben, mint a 
szabad szervezetben. Már pedig, ha ez 
áldátlan testvérharc tovább dúlna az éttermi 
segédek közölt, milyen következményei 
lennének? Mi lehetne más, mint az, hogy 
a vendéglős urak szépen hagynának bennün
ket veszekedni egymás közt a szerződés 
lejártáig, mialatt ők szervezkednek. A vége 
pedig az.' volna, hogy szerződés helyett 
újból ügynöki piócákat, 12—15 forint havi 
fizetést Kapnánk, hektográf és ablaktisztítás 
levonásával, szabadnap nélküli.

Aki azí hi.-zi, hogy a vendéglősök nem 
nézik kárörVendve a mi egymás leözt folyó, 
súrlódásainkat, az nagyon csalódik. Csak 
tessék figyelemmel kisérni a mostanában 
folyó kísérletezéseket a kis* és n.sgyvemlég- 
lősök egyesülése érdekében. Hallani fogja 
lépten-uyoinon azt a logikus érvelést, hogy 
érdekeiket csak úgy védhetik meg, ha vala
mennyien egy testülethez tartoznak.

Mind ezeket mérlegelve, az éttermi segé 
dek mozgalmában is elérkezett az az idő, 
hogy az újonnan megválasztott vezetőség
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komolyan lásson a munkához és igyekezzen
odahatni, hogy a tagok kulturális nevelésé
vel, érdekeik megvédésével mielőbb szün
tesse meg a még fennálló egyenetlenséget 
és nézeieltérést. Úgyszintén a szervező 
bizottság a bizalmiferfiakkal egyetemben 
kezdjék meg szervezési munkájukat, úgy 
hogy belül a nevelés, kívül az agitáció 
folyjon, ami biztosíték lesz arra, hogy a 
meglevő eredményeket annakidején Kibő
víthetjük.

De hogy az uj vezetőség és a szabad 
szervezet ez évben eredményes munkát 
végezhessen, szükséges, hogy az éttermi 
segédek összessége még fokozottabb mér
tékben teljesítse kötelességeit úgy az egye
sülettel, mint a szabad szervezettel szemben.

Az elmúlt esztendő viharos volt sok 
minden tekintetben, legyen a folyó év is 
viharos abban, hogy az éttermi segédek 
keiljenek versenyre egymással a szervez
kedés, a tanulás, a szervezet megerősítésé
nek nemes és célirányos fejlesztésében.

A vezetőség a tagokkal, a tagok a vezető
séggel haladjanak együtt az összesség 
javára.

A kávéssegédek közgyűlése.
Pyrrhusl győzelem.

A diktátori hatalom ellen indított harc 
december 18-án nemhogy befejezést nem 
nyert, hanem ellenkezőleg, most vette kez
detét. Az a pyrrhusi győzelem, amit a dik
tátor! székben ülő ezúttal nyert, nem győ
zelem, hanem valójában veszteség volt. 
Most tűnt csak ki igazán, hogy az a szék 
csupán a személyes súrlódások, a személyes 
ellentétek, alacsony viszálykodások uralmát 
jelenti.

Aki ezt még most sem látja be, az való
ban nem lehet egy osztályharc alapján álló 
szakszervezetnek hü katonája, mert az nem 
lát a szervezeti életben mást, mint csak az 
egyes személyektől függő egyéni érdeket. 
Hát hagyjuk ezen egyéni érdekhajhászókat.

Hiszen ők azelőtt sem voltak máshol 
sehol, mint mindig a hatalom árnyékában. 
Közügy rájuk nézve sohasem létezett, apró 
napi kérdéseken kívül más ideál ellőttük

A hazafiság lélektana.
Az élet folytonos fejlődése kiforgatja a 

fogalmakat egész valójukból. Nemcsak a 
szerszámok, eszközök változnak, amelyek
kel az emberiség felveri a föld mélyének 
kincseit, amelyekkel átgyurja a piszkos vasat 
a gépek csudás szerkezetévé, hanem a gon
dolatok és fogalmak is. A fejlődés szellője 
éppen úgy felfrissít és elpusztít egyes fo
galmakat, mint a vihar kitép egyes növé
nyeket, fákat, másoknak meg egészséges 
magvát elszórja a termékeny talajba.

A hazafiság maga is ezer változásán esett 
keresztül. Milyen kifogástalan hazafi volt 
az az ezredévi előtti vitéz, aki felkantározva 
szilaj lovát, felfegyverzett társaival elkóbo
rolt a szomszéd országokba kis elemózsiáért 
és a munkához szükséges rabszolga erőért. 
Nem állt mögötte később az a Szent István- 
korabeli német lovag sem, aki jó földért 
többi beköltözött társaival együtt végig
verte a magántulajdon ellen lázadó pogány 
magyarokat, akik nem akartak megbarát
kozni a kereszténység eszméjével. 1m szól
hatott rosszat Csák Mátéra, aki egy darabot 
hasított ki magának ebből az országból és 
uralkodott benne királyi módon annak min
den jogával?

Hazafi volt a sok főnemes is, a maguk 
körében, akik behozták az országba a 
Habsburgokat és megállta a helyét Verbőczy 
is, aki kiátkoztatott Rákoson mindenkit, aki 
idegen királyt eltűr ebben az országban. 
És szabad-e kételkedni ama főurak hazafi- 
ságában, akik belesodorták az országot a 
mohácsi veszedelembe, akik végigrabolták 
idegen zsoldos hadaikkal az egész környé
küket, vagy ama jeles hazafiak nagyságá
ban. akik császári hűségűket minden alka

sohasem lebegett. A M. O. P. E.-nek is 
mindaddig uszályhordozói voltak, amíg csak 
az utolsót nem rúgta.

Akkor belesodróttak a szakegyesület ára
datába és itt ismét folytatják azt, mit amott 
elhagytak: az egyes személyekbe való ka
paszkodás, annak támogatása vagy gáncso
lása révén maguknak előnyöket biziositani.

Bogáncsok ők, akik oda ragadnak bár
kihez, ki közéjük ereszkedik.

Nem is ők azok, kik a szervezeti életet 
ismét valódi medrébe terelni hivatottak vol
nának. Nem is ő miattuk lett ez a kísérlet 
megtéve, hanem azoknak a javára, kik a 
szervezeti életben, mint elfoglalt munkás
emberek, nem érnek rá a «K«  királyok» 
körül udvart képezni, udvaronc szerepét 
játszani.

De miként lehetséges ez!?
Hiszen láttuk, hogy éppen a tagok által 

nyújtott pozíció, a fizető tagok által össze
hordott egyesületi vagyon képezi azt az 
eszközt, amivel alapszabályadta jogaiktól, 
véleményük szabad nyilvánításától, szólási 
szabadságuktól fosztatnak meg.

És még szociáldemokratáknak vallják 
magukat azok, akik nem átallották az egye
sület tagjai által összehordott fillérekkel a 
munkanélküli alappal kenyerezni le embe
reket azért, hogy ezek ugyanazon tagokat, 
akik a munkanélküli alapot összehordták, 
ugyanazokat jogaik gyakorlásában terroriz
mussal, lármával, öklökkel akadályozzák meg.

De hisz ezt vártuk. Megjósoltuk, mert 
tudtuk azt, hogy olyan, aki csak terror utján 
birt az egyesillet élére feljutni, az csak 
terrorral birja magát ott meg is tartani.

Régi igazság, hogy: « Adj a tótnak szál
lást, ki ver a házból*. Ez a közmondás 
most nálunk, kávéssegédekné! teljesen valóra 
vált. Éppen azoknak a tagoknak a jogait 
kobozták el és azoknak a véleményét foj
tották el, akik az egyesületnek fenntartó 
oszlopai, akik nélkül az egyesület egy napig 
sem tudna fenmaradni.

És tette ezt a fizetett ü. v. alelnök, egy 
másik fizetett hivatalnok és a válaszmány 
egy pár tagja.

Az a praktikus javaslat, hogy a fizetett 
hivatalnok egyszersmind vezetőségi tag is 
ne lehessen, még a 18-iki botrányos köz

gyűléssel nem lett eltemetve. Mert ha a 
választmány cserben is hagyta, ha az elő
adó vissza is vonta, maga a közgyűlés an
nak lefolyása, elrendezése és vezetése érlelte 
meg annyira, hogy most már minden józan 
eszü ember belátja, érzi, hogy ennek a ja
vaslatnak valóra kell válnia, életbe kell 
lépnie, mert enélkül a tagok jogai csak 
bitang jószág a fizetett ügyvezetők akara
tával szemben. Egy hánya-veti, meggondo
latlan, gyerekes munkáról, egy végketetlen 
könnyelmű gazdálkodásról úgy számolni be, 
mint azt a ü. v. alelnök tette, a felelősséget 
egypár üres frázissal, öndicsőitő frazeoló
giával egyszerűen elütni csak ott lehet, ahol 
a felelős személynek módjában áll, rendel
kezésére állnak az eszközök a közgyűlést 
úgy rendezni, előkészíteni, hangolni és 
vezetni, hogy az az ö javára döntsön, 
ha mindjárt a többség jogainak elkobzása 
árán is.

A vezetőség többi tagjairól kiállítani azt 
a szegénységi bizonyítványt a közgyűlés 
előtt, nogy azok nem állottak olyan szellemi 
nivón, hogy őt (már mint az ü. v. alelnö- 
köt) nagy alkotásaikban tudták volna kö
vetni, azt is csak egy olyan fizetett hivatal
nok teheti, aki mellett a lekenyerezett tap- 
soncok és az orditók gárdája őrjöng.

Nagy alkotásokról beszélni ott, ahol nem 
történt egyéb, mint tisztán belgazdálkodási 
ügyeknek jól-rosszul való keresztülvitele, 
néhány fölösleges falnak a kidobása, a meg- 
maradottaknak a befestése, egy drága vilá
gításnak a bevezetése, amely azonban min
den pillanatban sötétségben hagyhat ben
nünket, a körhelyiségnek saját kezelésbe 
vétele, amelyről még nem tudni, hogy gazda
ságilag beválik-e. Nos, hát ml van még a 
nagy alkotásokból? A könyvtár! Ennek 
beszerzése nem érdem, csak egyszerű köte
lesség volt.

Ezekben a nagy alkotásokban nem tudta 
követni őt, a «nagy» és «szerény» férfiút a 
választmány? Talán ezt nem bírta volna 
megérteni egy közgyűlés, ha a ráfordított 
költségek előzetes jóváhagyása végett elébe 
terjesztettek volna?!

De most már elég. Az indítvány eddig 
a választmányé volt, az elejtette. Most már 
a tagoké lett, mert azok magukévá tették.

lommal beváltották egy kis apró pénzre és 
néhány tízezer hold földre. Jeles hazafiak 
voltak azok a főnemesek is, akik Windis- 
gratz herceget szives tanácscsal, útbaigazí
tással látták el, amikor seregével megjelent 
az országban.

Alig volt egy-egy század, hogy ne ter
mett volna ebben az országban néhány 
ellentétes hazafi, akik kárukat alig vallották 
«hazafiságuknak», mert aranyesőben hullott 
számukra az elismerés és a hála. Nem 
ugyan a (hazától*, de nem is a «haza» 
jóbarátaitól. Nem tesszük felelőssé a jelent 
a múltért. Ezért nem is kérkedünk az ada
tok rendelkezésünkre álló egész sorával.*

És nemcsak az egymásra követő kor
szakokban temeti el az egyik fajta hazafi
ság a másikat, hanem ugyanabban a kor
ban sem találunk egységes hazafiságot.

A hazafiság — talán ezt még a magyar 
hazafiak is elfogadják — nem születik ké
szen az újszülöttel, amikor a napvilág meg
üti gyenge szemeit. A gyermek agyát nem 
nyomja sokáig semmi gondolat. Alig birja 
eleinte magába szedni a színek érzekét, a 
hangok értelmét stb. De ahogy agya meg
erősödik, szervezete fejlődik, öt érzékével 
felfogja a körülötte levő világot. Meghallja 
hangját, meglátja színét, megérzi izét, meg
tapintja felületét és megorrolja a szagát.

Különös az ember. Még önmagának sem 
tud parancsolni. Füle rabja a hangnak, 
szeme rabja a szinnek, orra rabja a szag
nak, — vagyis minden érzéke rabja az élő 
világnak.

Hányszor jó volna, ha fülünk a kutya 
ugatását a fülemile énekévé varázsolhalná,

* Kik a hazaárulók? cimii kis füzetben találha
tunk adatokat

ha szemünk a rongyos ágyat selyempár
nákká változtathatná, ha orrunk a fülledt 
levegőből is rózsaillatot érezne. Mit tehe
tünk róla, ha ez sehogy se megy, ha mi 
csak olyan hangot foghatunk fel, amilyent 
kapunk, ha csak olyan színeket látunk, 
amilyenek szemünkre kerülnek, ha olyan 
szagot érzünk, amilyen az orrunkat csapja.

A gondolatok, az eszmék, a fogalmak 
sem a fáról potyognak le a fölre, ahonnan 
aztán kiki kiválogatja a legjavát. A gondo
lat, az eszme, a fogalom termőföldje az 
emberi agy. De miből teremnek azok ? 
A semmiből csak semmi lehet, de sohasem 
valami. A fény, a hang, a szag, az iz, 
amivel az élet vidít és keserít bennünket, 
minden, mit szemünkkel, fülünkkel, kezünk
kel stb. magunkról és a körülöttünk levő 
világból tapasztalatban megszerzünk, gon
dolatok, eszmék és fogalmak formájában 
kikéi az agyunkban.

Ezek után nem csodálkozunk azon, ha 
koronként változott a hazafiság, sőt még 
azon sem, ha ugyanabban a korban is több 
változáson esett át. Az élet más és más 
volt — a hazafiságnak is mássá és mássá 
kellett változnia. A gondolat, az eszme, a 
fogalom tükre az ember életének. A hazafi
ság fogalma olyan, mint egy reflektor, 
amely a sugarait az ember életéből kapja 
és sugarait az ember egész küzdelmére 
rávetiti.

A munkásság <hazafiságára» sokan azt 
mondják, hogy rossz és veszedelmes. Sőt 
egyenesen azt is állítják, hogy hazaárulók 
vagyunk.

Nem lesz nehez most már kifürkészni 
az okokat, amelyek miatt hazaárulóknak 
tekintenek bennünket, mert egyrészt talán 
sikerült megértetnünk, hogy a hazafiság,
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Az egyesület eddig egy csoporté volt, 

most az összességé lesz, mint ahogy annak 
lennie is kell.

Nem «nagy» emberekre van nekünk 
szükségünk, hanem nagy erővel rendelkező 
egyesületre. Az egyesületet, mint modern 
szakszervezetet, a társadalmi kérdések nagy 
mozgató erőinek kel! irányítania, nem az 
egyesek hiúságát, nagygyánev elését célzó 
ferde demagógiának. A való élet legyen az 
iránytűnk, nem pedig egyes emberek szí
nészi póza. Munkásemberekre van szüksé
günk, olyanokra, kik terveket készítsenek, 
útirányt mutassanak azon tájak felé, ahol a 
gazdasági élet pólusa, végcélja fekszik.

Hogy honnan kapjuk az ilyen embere
ket, a szakmából-e vagy a szakmán kívül, 
azzal ne törődjünk. A fő, hogy a szunnyadó 
erők érvényre jussanak és abban a hatal
mas forradalomban, mely a világ proletár
jait egyesítette, mint kérlelhetlen vasgyürü- 
ben nyomuljanak szakadatlanul előre. A fej
lődés, haladás sziláid talapzatát pedig csak 
a felvilágosított, már széles látókörrel biró, 
jól egyesitett, jól összeforrasztott tömeg 
képezheti. Ahol csak egyes «nagyok» ön
tömjénezése bir hatással a tömeg ösztö
neire, ott nincs fejlődés, nincs haladás, 
főképp nincs állandósultság.

Megmutatta ezt nekünk a 18-iki közgyű
lés, ahol öntöm jénezésen kívül egyebet 
nem akartak meghallgatni, Lehetett volna az 
bármily igaz és a szervezel jövőjére bármily 
előnyös, bármily szükséges is.

A puffogó demagógia, a pöffeszkedő 
nagyság csúfos erkölcsi veresége után 
egy egészséges vezetésnek alapjait kell le
raknunk. Olyan vezetését, amelynek a győ
zelmei nem pyrrluisi csaták győzelmei 
lesznek, hanem amelyik a szervezetre, a 
szervezet tagjainak előnyére, javára szol
gáló harcokat fog vezetni.

Farkas János.

VIDÉK.
Fiume. Megalakult a fiumei szakcsoport. 

A vezetőségbe a következő szaktársak let
tek beválasztva: elnök Docz János, alelnök 
Deutsch Henrik, pénztáros Gabié Qiovanni,

titkár Kvarató Ottó, ellenőrök Simper Leo- 
pold, Dorner Dániel, ügyvezető Neuwirth 
Pál, számvizsgálók Nínzati F.nrikó, Papp 
János és Kuli Ignác.

Levelek Bocz János szaktárs címére 
(Pannánia-kdvéház, Píazza Zichy) küldendők.

Uj szervezet. Sátoraljaújhelyi szaktár
saink múlt hó 18-án, éjjel 2 órakor az Ipar- 
kávéházban megtartott nyilvános gyűlésen 
megalakították helyi szervezetüket. A jól 
látogatott gyűlés elnökévé Reltmann Lajos, 
jegyzőjévé Vinne Sándor szaktársakat vá
lasztotta meg. K.lss Lajos szakiéra, u gyűlés 
előadója, ötnegyed órai beszéd keretében 
rámutatott a pincérmunkások tarthatatlan 
helyzetére és kifejtette a szervezkedés cél
ját és hasznát. Lelkes szavai után a gyűlés 
kimondta, hogy ideiglenesen csatlakozik a 
Kassa és vidéke pincérmunkásainak szak
egyletéhez, de egyben megbízta Reltmann 
Lajos, Sasvári Sándor, Zilahi Pál és Schle- 
singer Ármin szaktársakat, hogy az önállóan 
működő szervezet előmunkálatait végezze 
el. Werner Ernő és Viticze Sándor szak
társak rövid hozzászólása után a gyűlés a 
reggeli órákban véget ért.

A magyarországi 
pincérmunkásság mozgalma, 

n.
(F. S.) A cikk bevezetésében leirt bi

zonytalan keletkezése a felszolgálásszerü 
foglalkozásnak, hogy mily káros hatással 
volt a tulajdonképpeni pincérszakma fejlő
dési folyamatára, legjobban bizonyltja a 
tömegnyomor, amelynek természetszerűleg 
be kellett következnie a keretben dolgo
zóknál.

Amíg a többi ipari munkások szaktudá
suk révén bizonyos pozíciót nyertek a 
kasztokra feloszlott társadalomban, addig a 
pincérmunkások, akik mondhatni, hogy

majdnem minden gyakorlat nélkül, csep
pentek bele ebbe a munkakörbe, foglalko
zásuk által a társadalom számkivetettjei 
lettek.

ÉS ebben semmi csodálni való nincsen, 
ha tekintetbe veszsziik, hogy az európai 
országokban majdnem mindenütt, de külö
nösen itt Magyarországon, a munkát úgy 
a múltban, valamint napjainkban is meg
alázónak tartják. E helyen el kell hogy 
ismerjem a társadalom előítéletét, a pincéi- 
szakmával foglalkozók nagy átlagát Illetőleg, 
mert bizony-bizony a pincérfóglaikozás a 
kezdet stádiumában, sőt egészen napjainkig 
is valóságos gyűjtőcsatornája volt a más 
pályákon letört exisztenciáknak.

Nekünk keveseknek jutott osztályrészül 
az a nehéz feladat, hogy bátran, félelmei 
nem ismerve, harcra kelijiink ezen előíté
lettel szemben s eloszlassuk azt a téves 
felfogást, hogy a munka utáni megélhetés 
nem szégyen és különösen nem szégyen 
akkor a megérdemlett bér, amidőn azért 
becsületesen meg is dolgozunk. E nehéz 
feladat megoldása nagy akadályokba üt
között.

Legelső feladat az volt, hogy a fentebb 
vázolt beözönlés ellen védekezzünk, tudni
illik gátat vessünk annak, hogy a más 
pályákon letört kétes eleinek közébiink 
kerülve, foglalkozásunkat s így a rajtalevő
ket diszkreditálják. E tervünk csak úgy va
lósulhatott volna meg, ha a felszolgálás 
mestersége (mert már azzá lett) a képesített 
Iparágak közzé soroltatott volna a törvény- 
hozás utján.

Részünkről e jogos követelés csak terv 
maradt, az ember tervez, a törvényhozás 
pedig (amely pedig egyformán kell hogy 
megvédje minden egyes állampolgár érde
keit) végez. Igazunk tudatában végigkilin- 
cseltiik a ranglétrán helyetfoglaló hatalmas 
törvényhozók mindegyikét, a legalsótoktól 
a legmagasabbig. iMemorandum>--aink gar
madával hevernek a hivatalos bürokrácia 
restanciái között, de ügyünk az nem ha
ladt előbbre. Pedig az ügynökök vérszopó 
hada, amelyet kizsákmányoló munkáltatóink 
tettek hatalmas úrrá fölöttünk, pióca mód
jára szívták vérünket s már-már azzal fenye
getett bennünket, hogy e kettős nyomás

mint minden más gondolat és fogalom az 
élet nyomán támad.

Senki közülünk ennek az országnak csi
petnyi földjét sem bocsátotta áruba. És 
mégis hazaárulók vagyunk? Ugyan miért? 
Mert a nemzetköziség eszméjének hódolunk? 
Megvillan előttünk megint Koppány és Szent 
István alakja és esete. Koppány fellázad a 
német, olasz és szláv papok terjesztette 
kereszténység ellen, ősmagyar hazafiságból. 
Szent István keresztet fog az egyik kezébe, 
kardot a másikba és üt, vág, jobbra, balra, 
mindenhova, ahol a német, szláv vagy olasz 
pap igéit elfogadni nem akarják.

Nemde, ellenségeink nem Koppányok, 
mi nem vagyunk Szent Istvánok, sem né
met, sem szláv, sem olasz papok, de mégis 
van némi hasonlatosság a két eset között. 
Szent István összeházasította a magyar egy
házat az összes nemzetek egyházával, ame
lyek a római pápát ismerik cl Krisztus földi 
helytartójának. Ez mind helyes, szép dolog 
volt Szent Istvántól — legalább Is erre 
tanítanak bennünket az iskolában.

Miért olyan rettenetes bűn akkor a mi 
szocialista felfogásunk? Ha Szent István 
csak Koppány hitét vette volna el, talán 
csendesebben viselkedett volna, de papjaival 
és lovagjaival a földelt vette el a törzse 
birtokából. Ml tagadás benne, ha mi érin
tetlenül hagynék a jelenlegi viszonyokat, 
nem zúgnának szét rágalmakat és átkokat 
szerte az országban <thazafiatianságunk» 
miatt. Azért olyan félelmetes a -thazafiatlan- 
ságunk*, mert nekiront a létező viszonyok
nak és itt-ott is változást követel.

Csak az a csodálatos, hogy a jó urak a 
munkásság üiazafiatlanságáu annak tulaj
donítják, hogy «izgatók bujtogatják a mun
kásságot*. Nehéz meggyőzni az ország

nagyjait eme állításuk tarthatatlanságáról. 
A szó, az akarat kárba vész. Csak egy 
módon lehetne rájuk bizonyítani, hogy az 
izgatóknak vajmi kevés szerepe volt a 
■shazafiatlanság* terjesztésében. Ha netalán 
megesne — amire nincsen reményünk —, 
hogy az ország nagyjainak csekély egy-két 
hónapra be kellene állniok valamelyik kávé
házba a szokásos szolgálattételre a mostani 
bérért és nem szabadna nekik többet köl
teni, mint amennyit megkeresnek, majd 
mégis csak belátnák, hogy az izgatók mégis 
csak a munkásság életviszonyai.

Nem is szorul sok bizonyításra munkás
ember előtt az, hogy élete viszonyai vörö- 
sitik a munkásság gondolatait. A vörös szin 
gondolatainkba nem a magunk kénye-kedvé- 
ből keveredik, hanem az élet festi vörösre 
mindenünket. Nehéz összeegyeztetni azok
nak életfelfogását, akiknek érdekei homlok- 
egyenest ellenkeznek. Másképpen látja az 
uralkodóosztály és másképpen látjuk mi is 
érdekeinket megvédve.

A sors ellentéte, az érdekek összeütkö
zése, az életnek egymásra torlódó ellen
tétes tapasztalatai, amelyek a munkásosz
tályt élesen elválasztják a többi társadalmi 
osztályoktól, szükségképpen más fogalma
zást adnak a munkás hazafiságának. A mun
kásság a maga érdeke szerint hazafi. De ha 
a munkásság hazafiságát az uralkodóosztály 
érdekeivel mérjük, minden esetre rövid lesz, 
aminthogy számunkra meg rövid az ural
kodóosztály hazafisága.

Ők lelkesednek — teszem fel — a szerb 
határzárért és ujjonganak a kiegyezésért. 
Az egyik felén elrekesztik az országot, hogy 
az állatbehozatalt megakadályozzák, a másik 
felén meg kiviszik. Nem túlozunk, ha ezt 
a hazafiságot, amelynek számos ilyen kész

intézkedése van, a kiéheztetés hazafiságának 
nevezzük.

Az a sok szerződés, amelyet áruforgal
munk biztosítása és védelme érdekében 
akár az agráriusok, akár a polgári osztály 
létesítenek a külfölddel, mind hazafiság 
számba megy. Senki rajtuk meg nem ütkö
zik. Éppenséggel nem más a szerződés, 
amelyben a nemzetköziség alapján a ma
gyarországi munkásság más országok mun
kásaival áll. A nemzetközi szolidaritással a 
magyarországi munkásság a maga árujának, 
a munkaerejének a védelmét akarja elérni. 
A munkásság nem köthet szerződést a kül
földi munkássággal arra. hogy az állat
behozatalt megakadályozza és a kivitelt elő
mozdítsa, hanem csakis arra, hogy a sztrájk
törő munkások szállítása lehetetlen legyen, 
hogy a tőkével szemben erős nemzetközi 
védekezéssel állhasson szembe a munkásság.

Ez a nemzetköziség fáj rettenetesen az 
uralkodóosztálynak. Azzal akarják lekicsinyí
teni, hogy idegenből hozták be. Ebben 
semmi szégyelni való nincs. A keresztény
ség, reformáció, felvilágosodás és az egész 
magyar kultúra mind-mind idegen földön 
termett és amikor már átplántálták, akkor 
vert csak gyökeret. Az egyik úgy. mint a 
másik.

A mi nemzetköziségünk amellett telítve 
van a vágygyal ezt az országot kultúrában, 
jólétben gazdagítani. A joggal a kezünkben, 
a meggyőződéssel a lelkűnkben mégis csak 
mást tudunk alkotni, mint az uralkodóosztály. 
A hatalom eszközei mind az uralkodóosztály 
kezében vannak. És mégis, hogy sir és 
jajgat az a korcs kultúra, amelylyel az urai- 
kodóosztály rendelkezik a munkásság kul
túrája mellett. A munkásegyletek sorjában 
mind-mind a közművelődés helyei. Oktat-
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alatt végkép elerőtlenedünk s végeredmé
nyében teljesen belepusztulunk.

Az rendesen úgy szokott lenni, hogy a 
nagyon elcsigázott ember fásultá lesz min
dennel szemben, erőt vesz rajta a nem
törődömség s a nyugodalmat hozó álomban 
keresi azt, amit az élet megtagadott tőle.

Így tettek a pincérek is.

Kávéfőzők köréből.

Pótoljuk a mulasztást.
Ha a kávéfőzők és konyhalegények szer

vezkedésénei: történetét majd valaki meg
írja, ngy az 1907. év nem valami kellemes 
emléket fog adni az Írónak, de annál ke
vésbé a szervezet hü és odaadó tagjainak.

De ha az elmúlt év a szervezeti életből 
nem is hagy kellemes emléket a kávéfőző 
és konyhalegény szaktársaknak, de hagy 
egy tanulságot a szervezkedés göröngyös 
mezején. És ez az, hogy a szaktársak meg
tanulhatták a múlt évben, hogy még min
dig akadt közönyös szaktárs, sőt még olyan 
is, aki árulója lesz a munkásság felszabadító, 
nemes küzdelmének.

De azt is megtanulhatták a kávéfőző és 
konyhalegény szaktársak, hogy a «nemzeti® 
uralomnak van egy Damokles kardja, 
amelyet mindig készen tart, hogy lesújtson 
vele akkor, amikor már a szervezett mun
kásság azt hiszi, hogy az egyesületének 
fejlesztésével társadalmi helyzetén javított.

Tehát az elmúlt esztendő tapasztalatai 
szolgáljanak nekünk intőpéldául arra, hogy 
a közönyös és a kötelességet nem tudó 
szaktársakat meggyőzzük arról, hogyha mi 
felvilágosodott és kötelességtudó osztály
tudatos szocialisták vagyunk és összetartunk, 
akkor a ^nemzeti* uralom Damokles kard
jával ugyan megfoszthat bennünket egye
sületi jogunktól, de ellenállóképességünket 
meg nem törheti. Fel tehát szaktársak a 
kitartó munkára!

Az elmúlt évbeni mulasztásunkat pótoljuk 
azzal, hogy mindenki agitáljon a szervezet 
érdekében és azok, akik nem tettek eleget 
szervezeti kötelességüknek, a saját érdekük
ben tegyék azt meg, annál is inkább, mert

nak, tanítanak, foltozzák, javítják tagjaik 
tudását, mert mostoha, szűk oktatásban 
részesültek.

Mindez veszedelmes. Hogyne volna az, 
amikor hangja, szine, ize és szaga ennek 
a «hazafiságnak» nem a háromszinbe van 
begöngyölitve, hanem az egyszínű vörösbe, 
amely jelképe az osztatlan, egységes jognak, 
szabadságnak, amely nem ismer kiváltságot, 
nem tűr elnyomatást és elnyomót.

Talán, — ha visszaállítanák a régi vilá
got, — amelyben a vasutak útját ismét a 
szekerek tipornák, ha a nagy, hatalmas gé
pek helyett kis kézi szerszámok nyögnének 
a munkában, ha a villanyáram helyett futá
rok szaladnának az üzenetekkel, ha szét- 
szélledne a sok nép, amely a városban van, 
vissza a földesurak földjeire jobbágyoknak 
és türelmi helyeire megtűrt koldusnak, 
lehetne lelkesednünk a hazafisdgért, amelyet 
az uralkodóosztály belénk szeretne verni. 
De igy, mikor a gép, villany szalad és re
pül már köröttünk, mögöttünk, alattunk és 
fölöttünk, mikor mindenben, amit kezünkbe 
fogunk, benne van a nemzetköziség, álmodni 
is kár arról, hogy a munkásság visszatérhet 
a régi hazafisághoz.

Uj színek, uj hangok, uj illatok töltik be 
az egész világot. És minden, mi uj, minden, 
miben benne van, a fejlődés, a haladás, 
felkapjuk, hogy segítségével kimásszunk 
vagy kirepüljünk a mai osztályuralomból, 
amelynek éltető szelleme az uralkodóosztály 
ócska hazafisága. Mi már átadtuk e hazafi- 
ságot a múltnak. Sorozza be a történelem 
a többi hazafiság mellé, — amelyből nem
csak elég, hanem tulon-tul sok is volt.

T. L.

közeleg az idő, amikor szavukkal befoly
hatnak a szervezeti élet irányításába. De 
el nem szabad felejteni azt, hogy a szer
vezet az összesség érdekében célirányos 
munkát csak úgy végezhet, ha a tagok 
ehez a szükséges anyagi eszközöket meg
adják szervezetüknek. Ezen és minden téren 
sokat tehetnek' a bizalmiférfiak, akik tulaj
donképpen mint egy gyűrű vonják körül 
a szervezetet a tagok képviseletével és ellen
őrzésével.

A bizalmiférfinak mindenkor őrködni kell 
azon, hogy a vele dolgozó szaktársai láto
gassák a felolvasásokat és gyűléseket, ellen
őrizzék a tagjárulék és az ellentállási alap 
(lapilleték) pontos fizetését, megvédjék n 
szerződésben biztosított munkarendet és 
lehetetlenné tegyék az összesség elárulását.

Szóval az uj esztendőben fogjunk ujult 
erővel a munkához, pótoljuk a mulasztot
takat és ha nem is leszünk ez évben bol
dogabbak, de legyünk kötelességtudóbbak, 
legyünk gazdagabbak tudásban s tapasz
talatokban és a megszerzett tudását, vala
mint tapasztalát minden kávéfőző és konyha
legény használja fel az összesség érdekei
nek előmozdítására és javára. Sch . . .  r.

Vigalom. A budapesti kávéfőzők dalkara 
1907 december 26-án fényesen ünnepelte 
meg III. alapitó évfordulóját. Már maga az 
egyesületi helyiség gyönyörű feldiszitése is 
imponáló és kimagasló része volt az 
ünnepélynek. A szinpad elejét «Jogot a 
népnek® feliratú lampionok ékesítették. Az 
egész ünnepély a legpéldásabb rendben és 
eredménnyel ért véget. Mindnyájunkat 
öröm tölthet el, mert az ünnepély impozáns 
lefolyása azt bizonyította, hogy haladunk, 
valamint bizonyítja azt is, hogy nagyon 
kevés azok száma, akik nem tagjai szerve
zetünknek. A legnagyobb baj az volt, hogy 
számításon felül oly nagy számban jelentek 
meg kedves vendégeink és családtagjaik, 
hogy a helyiség hamar kicsinynek bizo
nyult azok befogadására. A megnyitó- 
beszédet Kovács elvtárs, az egyesület titkára 
tartotta meg. Vázolva a dalkar fejlődését 
és szociális irányú működését, valamint 
annak hasznosságát. Beszédében rámutat a 
mai társadalmi rendszerre, a gazdagok és 
a szegények karácsonyi ünnepélyére. A 
kifogástalan, gyönyörű beszédet hatalmas, 
orkánszerü tapsvihar jutalmazta. Ezután a 
müsori számok következtek, melynél nem 
mulaszthatjuk el megemlíteni, hogy a kávé
főzők dalkara tanúbizonyságát adta annak, 
hogy kitartó buzgalommal oda fog töre
kedni, hogy rövid idő alatt az első dalosok
kal is megállja a versenyt, ha a jövőben is 
olyan szorgalmasan és kitartóan fognak 
tanulni.

A gyerekek cirnü bohókás jelenetben 
igazán gyönyörűen játszottak Sziklay Molyika 
és Tormásy Oyula. A kabaret-kuplékban 
Déry Nándor, a «Vig Opera® tagja aratott 
nagy sikert és elismerést. Nagyon jó volt a 
nyolc tagból álló gyermek-opera fellépte is. 
Sokat mulattak a jelenlévő vendégek a 
«Kísért^® cimü paraszt bohózaton. Horváth 
Irma k. a. kedves megjelenés volt mint 
özvegy menyecske és csárdásné, aki Csernák 
Lászlóval, a daliás huszárkáplárral való 
enyelgésével egész lelkesedésre tüzelte a 
jelenlévő fiatalságot.

Oelley Jánosné, mint cseléd, humoros 
megjef?yzésein is sokat mulatót a közönség.

A Bikács testvéreket igazi odaadással 
játszották Kovács és Tormásy elvtársak. A 
humoros ötleteiken és'utánozhatatlan falusi 
megjelenéseiken sokat mulattak a jelen volt 
vendégek. Szóval az egész műsorban szere
pelt személyek elismerést érdemelnek és az 
ünnepélyen résztvett vendégek sokáig nem 
felejtik el őket.

A műsort a dalárda az uj «Marseillaise»- 
val zárta be, mire a tánc kezdődött és 
3 óráig éjjel tartott, amelyben nagyon sok 
szép asszonyok és leányok vettek részt.

A kotillon-versenyben Poscharnig Jánosné 
és Braun Eliz kisasszony lettek a nyertesek.

Az ünnepélyen a következők voltak szí
vesek felülfizetni: Springer J. 5.—, Nagy 
J. 1.—, Bereczky L-né 1.—, Makray J.-né 
—.30, Németh Irma —.30, Hatos J.-né
1.—, Straka A. —.30, Magyar Gy. 2.—, 
Kemény Oy. 2.—, Poscharnig J.-né 1.—, 
Zilahy J.-né —.50, Herczegh Erzsébet 
—.40, Dobay J. 1.—, Krausz N. 1.—, 
Tömör J, —.60, Kozma Imre 1.—, Kozma
I.-né 1.—, Madár Oy. 2.—, Tim N. —40, 
Fronyus Oy. —.60, Nagy J. 1.—, Szatmáry 
P. 1.—, Nagy Zs. —.60, Schiesl A. 2.—, 
Krisztin J. 1.—, Baumstark A. —.70, Bene 
P. 1.20, Nyitray J. —.50, Czinczog —.30, 
Oeizlinger J. 5.— korona. Úgy a felül- 
fizetőknek, mint a közreműködőknek ez utón 
is köszönetét mond a dalkar nevében

Bereczky Lajos, 
___ a dalkar elnöke.

Figyelem, szaktársak I Választmányi 
határozat folytán felszólítjuk az összes 
szaktársakat, hogy akik az egyesület könyv
tárából könyveket vettek ki, azt haladék
talanul hozzák be az egyesület könyv
tárába, mert ellenkező esetben névszerint 
fogjuk őket a szaklapban megnevezni és 
át fogjuk őket adni a szervező bizott
ságnak.

Értesittetnek a bizalmiférfiak, hogy 
folyó hó 7-én, kedden, a szokott helyen 
bizalmi ülést tartunk. Kérjük a pontos meg
jelenést.

Meghívó. A budapesti kávéfőzők szak
egyesületében 1908 január hó 8-án, szer
dán délután 4 órakor, 10-én, pénteken este 
8 órakor és 22-én, szerdán délután 4 óra
kor dr. Hollós István ur, a lipótmezei 
gyógyintézet főorvosa tart tudományos fel
olvasást. Felkérjük a szaktársakat, hogy 
saját jól felfogott érdekükben családjaikkal 
egyetemben valamennyien szíveskedjenek 
megjelenni. A választmány.

Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti 
kávéfőzők szakegyesületének 1907 decem
ber hó 3-án tartott rendes választmányi 
ülésén. Jelen voltak Farkas István elnöklete 
alatt II. elnök, pénztáros, 2 ellenőr és 14 
választmányi tag.

Jelen nem voltak: Danyi Pál, Szeleczky 
Imre, Bedner György, Benics Sándor, 
Baumstark András, Szabó Imre, Ungár 
Mihály választmányi tagok és Széllé István 
ellenőr.

A határozatképesség megállapítása után 
elnök az ülést megnyitja és bejelenti, hogy 
Kovács József megválasztott titkár decem
ber hó 1-én elfoglalta az egyesületi titkári 
állást és a jelenlevő titkárt ünnepélyesen 
bemutatja a választmánynak.

Ezután Kovács József titkár egy rövid 
beszéd kíséretében bejelenti, hogy ő pro- 
grammbeszédet nem mond, mert neki külön 
programmja nincs; minden törekvése oda
irányul, hogy az egyesület érdekeit bárki
vel szemben is meevédelmezze és az egye
sületet nagygyá és natalmassá tegye.

Farkas elnök a következőket jelenti be: 
Az egyesület ellen indított hatósági vizs
gálat és felfüggesztés alkalmával az egye
sület Wertheim-szekrényének egyik kulcsa 
elveszett. Azonban nehogy valami vissza
élés történhessen, kéri, hogy a meglevő 
két darab kulcsot tegyék letétbe őrizet alá 
és miután a pénztárnak van másik használ
ható kulcsa, igy azt veszi igénybe a vá
lasztmány. Az alapszabályoknak megfelelő
i g  azonnal szét is osztja a választmány 
tagjai közt.

Elnök kéri a választmányt, hogy az egye
sület készpénzét helyezze el egy takarék- 
pénztárban.

Egyhangúlag elfogadtatik és ezzel Bene 
Pál pénztáros, Nagy István, Héger An
tal és Széllé István bízatnak meg.

Farkas István indítványozza, hogy az 
egyesület részére egy zászlót csináltasson 
a választmány, amit annál is inkább meg
tehet, mert erre a célra szükséges pénz 
már rendelkezésére áll a választmánynak.
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Hosszabb vita után a választmány egy
hangúlag elfogadta és ezzel Nagy István, 
Gudmon Sándor, Poscharnig János, Rebe
les Simon, Adorján József és Kovács 
József bizatik meg, hogy a zászlóhoz szük
séges feliratok és díszítésekről rajzokat ké
szítsenek és erről, valamint a zászló költ
ségeiről tegyenek jelentést a választmány
előtt.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést 
bezárja Kovács József

jegyzőkönyvvezető.

SZEMLE.
Nyugtázás. A Budapesti Pincéregylet 

munkanélküli tagjai segélyezésére a követ
kező üzletek küldöttek be segélyösszeget: 

Förster étterem Schindler István utján 
15.—, Royal-szálló Hollerbach Fülöp utján 
5.80, Magyar Király szálloda Polgár János 
u játi 5.—, Hack étterem Kovalszky K. 
utján 7.20, Bristol-szálló Hujber J. utján
11.30, Központi Vásárcsarnok Szikra Ede 
utján 4. — , Erdélyi borozó Nagy László 
utján 8.20, Erdélyi borozó Nagy László 
utján 21.—, Continental-szálloda Módra K. 
utján 14.60, Jahn étterem Liegler István 
utján 2.80, Szikszay éttergm Illés János 
utján 2.20, Hercz étterem Straubert József 
utján 9.20, Korona étterem Szigulinszky M. 
utján 8.—, London-szálloda Szarka Imre 
utján 20.—, Várady-étterem Verán Lajos 
utján 2.—, Lukács-fürdő Herczeg Lászió 
utján 20.—, Lukács-fürdő Erdősy Kálmán 
utján 10.—, Szűcs és Balika Zoki Lajos 
utján 5.—, Kósa-étterem Balta Mihály utján 
4.—, Iroda Frgal Irén utján 2.20, Steiner 
étterem Tauber Simon utján 6.20, Budai 
vigadó Czethofer Endre utján 5.40, Hoff- 
mann étterem Werner Antal utján 8.20, 
Iroda Kónyi Lajos utján 5.20, Róth-szálló 
Mitter Lőrinc utján 4.—, Edelmann étterem 
Fürst János utján 5.40, Képviselőliáz Csényi 
József utján 5.60, Kovácsics étterem Pethő 
János utján 15 60, Kabarét Puer Béla utján
5.30, Pál János 6.—, Pilseni sörcsarnok 
Vida Lajos utján 6.—, Saskör Takács Antal 
utján 2.60. Katona-étterem Bodri Imre utján 
20.—, Sturm-éfterem Csapas József utján 
9.60, az egyesülettől előlegezve 23.— kor., 
összesen 306.60 kor., mely összegek átvé
telét ezennel nyilvánosan nyugtázza

Budapest, 1907 december hó 25
Kozma Zsigmond 

titkár.*
Egyben felkérjük azon szaktársakat, kik

nél még gyüjtőfüzetek vannak és a gyűjtött 
összeget nem szolgáltatták be, azt mielőbb 
tegyék meg, nehogy névszerint legyünk 
kénytelenek őket felszólítani.

*
A fenn kimutatott összeget Vizváry Béla 

alelnök szaktársunk utalványozására decem
ber hó 24-én kiosztottam, az átvételi nyug
tákat szaktársaink bármikor megtekinthetik 
az egyesületi irodában.

Kozma Zsigmond 
titkár.*

A Budapesti Pincéregylet (éttermisegédek) 
pénzbeszedése 1908. évi januar hó 1-től 
erre a célra készített eredeti nyugtafüzetek
ből történik, minden egyes füzet az elnök, 
pénztáros és számvizsgáló aláírásával van 
hitelesítve.

Budapest, 1908 január 1-én.
Az elnökség.

A Klrályszln ház-kávé házat Neumann 
Fülöp szaktársunk vette át. A szaktársaknak 
ajánljuk találkozó helyül.

Eljegyzés. Mészáros József szaktárs el
jegyezte Somogyi Mariskát, Somogyi István 
inolníh mester leányát, Dunapenteléről.

A kávéssegédek m unkanélküli a lap 
jára adományoztak: Eichel Vilmos Újpest 
6.—, Huber-vendéglő asztaltársaság 10. ,

Reichel Miksa 5.34, Steltzer 1.80, Elite- 
kávéház persely 5.— korona.

Halálozás. Kovács Ferenc szaktársunk 
múlt évi december 11-én egy évi betegség 
után elhunyt.

Kisten-asztaltársaság elnöksége felkéri 
a szaktársakat, hogy a gyűjtő-iveket szíves
kedjenek beszolgáltatni Kertész-utca 25. szám 
alá a szerkesztőségbe.

Az országos lapbizottság bevételei
és kiadásai 1907 október hó 1-től decem
ber hó 31-ig:

Október hóban.
Bevétel:

Kor.
Kávéssegédektől ...........  470.—
Éttermi segédektől............   270.—
Kávéfőzőktől ......................   384.—
Hirdetésekből — .................  40.—
Közös mulatságból-------------  457.82
Kongresszusi estélyből ............... 76.60
Miskolci szervezettől ....... - — — 10.—

Összesen — 1710.42 
Kiadás:

Kongresszusra ...............................  619.66
Tisztviselők, stb.-re.......................... 726.—
Nyomdai költség — — ............... 459.70
Expedícióra....................— — — 333.19
Agitációs útiköltség ......... — — 90.80
Lakbérre, világításra ......... — — 41.88

Összesen — 2271.23 
November hóban.

Bevétel:
Kávéssegédektől .......................... 698.40
Éttermi segédektől.............. — — 639.—
Kávéfőzőktől — - .......................  96.—
Debreceni szervezettől — ......... 19.80
Hirdetésekből ...............................  120.—
Eladott lapokért ................   5,76

Összesen — 1578.96 
Kiadás:

Tisztviselők, stb.-re— — — — — 662.—
Nyomdai költség ....................— 48L—
Expedícióra-—............. - — ........- 171.42
Agitációs útiköltség ......... — — 56.45
Lakbérre, fűtésre es világításra — 53.52
Hirdetési jutalék ........  41.60

Összesen — 1465.99 
Decem ber hóban.

Bevétel:
Éttermi segédektől— ............. - — 470.—
Kávéssegédektől — — — — — 381.78
Kávéfőzőktől — ....................— 363.—
Hirdetésekből ...................- ........- 120.—
Szolnoki szervezettől ....................  19.60
Ladányi ...............................  0-—

Összesen — 1360.38 
Kiadás:

Tisztviselők, stb.-re— — ........- — 626.—
Nyomdai költség .......................... 292.—
Expedícióra----- ---------------   211.67
Agitációs útiköltség ....................  22.92
Lakbérre, fűtésre és világításra — 53.86

összesen — 1206.45
Schönherr József, Farkas János,

titkár. elnök.
Bercczky Lajos, Porjesz Samu,

ellenőr. pénztáros.

Szervezeti ügyek.
Sztrájktörő föurak és nyárspol-

gárok. A kizsákmányoló tőke megtanította 
a munkásságot arra, hogy a kizsákmányo
lás ellen szervezkedéssel védekezzék. A 
tőke urai, a munkáltatók kapzsisága és 
szívtelensége, párosulva az osztálygőggel, 
kényszeritették a védekező munkást sok 
esetben a sztrájk fegyveréhez. Ugyancsak 
a munkáltatók kapzsisága és osztálygőgje 
volt az oka annak is, hogy múlt hó 12-én 
Budán, a Pálya-utcában lévő .Buzik-féle ven

déglőben, 15 kisegítő éttermi segéd sztrájkba 
lépett.

A sztrájk előzményei ezek:
A függetlenségi párt megalakította az

I. kerületi pártkört, aminek örömére ban
kettet csaptak a koalíciósak. Ezen alkalom
mal Buzik András vendéglős (aki szerződő
fél a budapesti pincér-egylettel), a megren
delt 15 kisegítő szaktársainknak nem akarta 
s nem is fizette meg a szerződésben biz
tosított 4 korona munkabért. Sőt, amikor 
szaktársaink, tekintettel a hétköznapra, 3 ko
ronáért hajlandók lettek volna dolgozni, 
Buzik ur azt is megtagadta, mire szaktár
saink egyszerűen faképnél hagyták a szer
ződést szegő munkáltatót.

A banketten, ahol Kossuth és Batthyány 
gróf is megjelentek, a «Budapesti Hírlap* 
szerint Batthyány buzdítására a megjelent 
független (?) politikusok közül többen vál
lalkoztak a sztrájktörő munkára, hogy le
törjék a jogos igazság érvényre jutását.

Könnyű volt ez egyszer ezeknek az 
uraknak dikciózás közben a saját szemetük 
kiszolgálása, mert muszáj volt nekik, de mi 
ajánljuk különösen Batthyány gróf urnák, 
ha már olyan jól érti a kiszolgálást, álljon 
be csak 48 órára éthordónak, például a 
Schuller-étterembe, majd meglátjuk, azután 
is fog-e úgy lelkesedni a tisztességes, pol
gári munka után.

Hátha még olyan szeszélyes grófokat 
kellene kiszolgálnia, akik a pincértől azt 
kívánják, hogy az ő fülük mozgását is 
vegye észre a pincér. Nohát, ha ilyenből 
egyszer része volna gróf Batthyány urnák, 
akkor minden grófot a pokolba kívánna.

Jegyzőkönyv. Mi alulírottak, mint a 
kávéssegédek szabad szervezetének szer
vező bizottsága, a december 23-án tartott 
taggyűlésen megválasztott uj szervező bi
zottságot nem ismerjük el és a magunk 
hatáskörét mindaddig megtartjuk, amig a 
tagok előtt működésűnkről le nem szá
moltunk.

Farkas János, Hanisch Pál,
elnök. titkár.

Zimmcrmann Ignác, Falatkay Győzd, 
Pajor Árpád, Kohn Ernő,
Berger Béla, Breier Antal,
Fekete Lőrinc, Védsz D. Dani,

Keszey Flórián.
Figyelem, étterm i segédek. Bokányi 

elvtárs csütörtökön délután 1/a4 órakor foly
tatja előadását. Folyó hó 10-én, délután, 
Schönherr elvtárs kezdi meg sorozatos elő
adását. Szaktársak ! Aki csak teheti, jelenjen 
meg a felolvasásokon.

Felhívás. A budapesti pincéregylet (ét
termi) f. hó 4-én, pénteken délután ‘/a4 óra
kor taggyűlést tart.

Napirend:
1. Szervező bizottság választása; szerve

zeti szabályzat ismertetése és jóváhagyása.
2. Egyéb fontos ügyek tárgyalása.
3. Indítványok.
Figyelem, étterm i seg éd ek ! A leg

utóbb tartott bizalmiférfi-ülés határozatilag 
kimondta, hogy minden üzletben a bizalmi
férfi köteles hetenként szombaton a tag- és 
szervezeti járulékot a szaktársaktól beszedni.

Köteles a bizalmiférfi a beszedett tag
dijakat a pénzbeszedőnek (esetleg titkárnak) 
hetenként elszámolni, úgyszintén a lapille
téket is Kugler János szaktársnak. Egyben 
kérjük a tisztelt szaktársakat, hogy a bizalmi
férfi ebbeli munkáját könnyítsék meg az
által, hogy rendesen adják át illetékeiket a 
bizalminak s ennek elszámolását 48 órán 
belül követeljék.

F igyelem ! Szalai Lipót ablaktisztítót a 
saját szervezete kizárta. A következő üzle
tekben dolgozik: Adria-, Elité- és Kör- 
kávéházak. Szálait szaktársaink figyelmébe
Ö ik, mint olyant, aki a szervezett mun- 

ellen agitál.
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Bocsánatkérő nyilatkozatok.
Alulírott kijelentem, hogy az Edelmann- 

féle étteremben elkövetett inkorrektségem
mel sem a főnök, sem a főpincér érdeke 
ellen véteni nem akartam. A jövőben ha
sonló dolgot el nem követek.

Rádi József, éttermi segéd.

Alulírott ezennel Ígérem, hogy a jövő
ben nevek törlésével nem foglalkozom és 
sajnálom, hogy én ezt megtettem. ígérem, 
hogy a szervezetem ellen véteni nem logok.

Koch János, éttermi segéd.

Vizváry Béla és Esh József szaktársak 
ügyében az éttermi segédek szervező i- 
/.ottsága a tanuk és Esh József szaktárs be
ismerő vallomása után a következő határo- 
ratot hozta:

A szervező bizottság rosszalását fejezi 
ki Esh szaktárs iránt azért a kijelentéséért, 
hogy egyik szaktársának azt mondta, 
ha még egyszer fizetője lenne Vizváry 
Bélának, egy nap alatt tönkre tenné. 
Miért is a szervező bizottság Esh Józsefet 
szervező bizottsági tagságától megfosztja.

Enyhitő körülményül vette a szervező 
bizottság azt, hogy Esh József rosszalta 
Vizváry azon eljárását, hogy vele együtt 
több fizetőt gyors egymásutánban vál
toztatott. De ehez Vizváry szaktársnak 
joga volt.
1907, december 14-én.

Az éttermi segédek szervező 
bizottsága üléséből.

Figyelem, étterm i bizalm iférfiak!
Bizalmiférfi-értekezletek ezentul minden 
hétfőn, délután 4 órakor, a legutóbb tartott 
bizalmi/trfi-értekezlet helyén lesznek.

Tartsa kötelességének minden bizalmi
férfi, hogy az értekezleten jelenjen meg- 
Azokat az üzleteket pedig, ahol bizalmi
férfi nincs, felszólítjuk, hogy válaszszanak 
és a megválasztottak jelentsék ezt az ille- 
‘ékes helyen be.

A szervező bizottság minden héten 
szerdán, délután 4 órakor tartja üléseit a 
fenti helyen.

A bizalmiférfiakra a legutóbb hozott ha- 
‘ározatukból kifolyólag nagy és komoly 
munka vár. Annak végrehajtására kell, hogy 
r bizalmiférfiak erőteljes agitációjukka! mi
nél többen közreműködjenek. Ezúttal arra 
is felhívjuk a bizalmiférfiakat, hogy úgy a 
tagjárulékokat, valamint a szabadszervezeti 
ártilékok fizetését az üzletekben szorgal
mazzák.

A magyarországi szállodai, éttermi és 
kávéházi alkalm azottak Budapesten 
1907 október 15-én és 16-án m egtar
tott I. országos szakkongresszusának 

jegyzőkönyve.
(Folytatás.)

Boórjenőelőadó : Tisztelt Kongresszus! Rikiiót 
szavakkal nem lehetne az éttertr 

kávéházi és szállodai alkalmazottaknak gazdasá 
helyzetet megmagyarázni, mint azokkal a sravakk, 
amelyeket Marx Károly a Kapitalban a követkéz 
keppen fejt k i: Munkaerő és munkaképesség olt 
értjük az összes fizikai és szellemi tehetségek' 
amelyek az emberi személy testében léteznek 
amelyeket az ember mindannyiszor mozgásba he 
valahányszor valami használati értéket term 
Marx Károlynak ezzel a mondásával mi mei 
magyaráztuk a száiiodai, éttermi és kávéhf 
alkalmazottak gazdasági helyzetét. Hogy a vendég 
és kávésiparok éléskamráiban felhalmozott nyei 
anyagból használati érték lehessen, szüksége v 
a munkáltatóknak az alkalmazottak munkaerejéi

?Iier8.a^yagb<51 áru» az árubó! Pénz és pénzből tőke lehessen, szükséges, hogy a munkálta 
a vállalkozó egy másik áruhoz folyamodjon, 
munkaerő árujához és én itt megragadom egysze 
mind az alkalmat, hogy kijelentsem, hogy nem ig 
az, amit a pincérmunkásokról egyesek állítani 
hogy improduktív munkások, mert bár nem terme 
az ételeket és italokat, de hogy azoWról használ

érték legyen, okvetlenül szükség van a pincér
munkások munkaerejére. Ennélfogva igenis produk
tív munkások, mert használati értéket termelnek. 
De amint a konyhaszemélyzetnek egyedüli munkája, 
úgy a pincérmunkásság egyedüli munkája is haszna
vehetetlen, a szállodai, éttermi és kávéházi alkal
mazottak tehát egymásra vannak szorulva, mert 
közös a sorsuk. A száiiodai, éttermi és kávéházi 
alkalmazottak gazdasági helyzete tehát olyan, mint 
az egész nagy egyetemes munkásosztályé, az el
nyomottak, a birtoktalanok, az irgalmatlanul ki
zsákmányoltak gazdasági helyzete. Munkaerejüket 
kénytelenek áruba bocsátani a tőke és munka 
piacán.

Hogy az irgalmatlan kizsákmányolástól meg
szabaduljunk, erre csupán egy menekvés van, 
szervezkedni a szociáldemokrácia alapján. (Lelkes 
éljenzés.) Minekünk gazdaságilag egy osztálylvá és 
politikailag egy párttá kell alakulni, gazdasagilag 
a szakszervezetben és politikailag a szociáldemokrata 
pártban. Az igy felépített épületre jogosan Írhatjuk 
tel azt a mondást, bárhogyan gúnyolják a szociál
demokrata mozgalmat, bárhogyan igyekeznek azt 
lekicsinyelni, jogosan felírhatjuk, hogy nem a 
templomok, hanem én vagyok az ut, az igazság és 
az élet. (Úgy van! Éljenzés.) A nagy tőkének 
olcsó munkaerőre van szüksége, munkanélküli 
tartalékseregre és ez az oka annak, hogy a főnökök 
oly görcsösen ragaszkodnak az ügynöki rendszer 
munkaközvetítéséhez (Le vele!), amely rendszer 
egyre-másra gyártotta a pincérmunkásokat és a többi 
alkalmazottakat. (Gyaiázat!) És ebben a verseny
ben, amely ma a szállodai, éttermi és kávéházi 
iparban dühöng, a kis tőkével rendelkező vállal
kozónak okvetlenül el kell pusztulnia, mert akinek 
több a pénze, több a hitele, az nagyban, tehát 
olcsóbban vásárol, az jobban kiállja a versenyt. 
A versenyben a kisvendéglősök és kiskávésok 
elpusztulnak. A statisztikából kimutatható, hogy 
hány kisvendéglős és kiskávés megy tönkre és 
ezáltal szaporodik a munkanélküliek száma. A ki
szorítottak kénytelenek munkaerejüket áruba 
bocsátani és mindenütt azt tapasztaljuk, hogy az 
emberek nyakra-főre kínálják munkaerejüket, de 
észre nem veszi őket senki és igy az elzüllés 
veszedelme fenyegeti az alkalmazottakat, a munka- 
nélkülieket. Ez a gazdasági fejlődés oka annak, 
hogy a munkabérek mindegyre sttlyednek és ez a 
gazdasági fejlődés neveli a szolgaságot és a 
nyomort, mert a munkáltató, amint latja, hogy az 
éttermek és kávéházak bejarata, valamint a szállo
dák kapui előtt munkanélküliek tülekednek és a 
bét eket folytonosan lesüllyesztik. A mi szervezke
désünkben szükségessé válik tehát a munkanélküli 
segély rendszeresitese, hogy az elzüllés veszedelmé
től megmentsük az alkalmazottakat. A szállodái, 
éttermi es kávéhá?i alkalmazottaknak tellát öntudatra 
kell ébredni az egész országban, fel kell isinerniok 
osztályhelyzetnket, amely Őket a munkásosztályba 
sorozza, rá kell helyezkedniük a marxizmus 
tanításaira és szervezkede:,ükben a munkabérek 
tervszerű emelésén kívül hozzá kell fogni a 
munkaidőnek a szabályozásához és megrövidítésé
hez is. Mi csupán sa«at erőnkre támaszkodhatunk 
és a mai törvényhozástól nem várhatunk semmit. 
Mert nézzünk csak végig a mai osziályparlament 
által alkotod ipartörvényen, illetve annak tervbe 
vett módosításain. Minden építménynél első sorban 
az alapot kell biztosítani és igy az ipartörvény 
revid.álásánál is első sorban a munkásságot kellett 
volna megkérdezni. Ez nem történt meg és igy mi 
számíthatunk arra, hogy az uj ipartörvény nem fog 
megfelelni hivatásának. A kormánynak bár be nem 
váltott, de rejtett célja, hogy az ip.trtorvény keretei 
közé a sztrájktörvényt beíecsempéssze és ezzel 
megakadályozza a munkások szervezkedését. (Fel
kiáltások : Nem engedjük!) Amig a munkáltatók 
társulatainak megadják a teljes egyesit esi szabad
ságot, addig Magyarországon a munkásság szervez
kedésén végiggazolnak durván és ezt az ipar
törvényben ugynevezik: *szabad egyezkedés 
tárgya*. Ebből arra következtethetünk, hogy ez az 
osztálypailament az ipartörvényt is csak politikai 
célokból akarja revideálni, hogy a munkáltatók és 
vállalkozók szavazatait a maga szamara meg
szerezhesse. Ezért mi itt egész nyíltan kijelentjük, 
hogy az ipái törvény revíziójában, Szterényi ur 
tervezetében egy egyoldalú, reakciós, féiszeg és 
konzervatív alkotást látunk, (ügy van!)

T. Kongresszus! A vendéglős és kávésipar* 
társulatok mindenféle rendit és rangú szak apjamak 
az utóbbi esztendőkben sikerült az ipartörvény 
módosításából egy dogmát csinálni, a szakképesítés 
dogmaját és tényleg ma sokan vannak közöttünk, 
akik a szakképesítéstől várják a mentési akciót, a 
gazdasági helyzet javulását és a társadalmi állás 
emelését. Sőt itt megragadom az alkalmat, hogy 
bebizonyíthassuk a nyilvánosság előtt,, hogy figyel
münk kiterjed a kispolgárokra is. Én tehát ki
jelentem, hogy számtalan kiskávés és kisvendéglős 
szintén az ipartörvény revíziójától várja a kontárok 
és a konkurrencia megfékezését. Szükségtelen 
rámutatnom bővebben ennek helytelenssgére és 
céltalanságára, mert mi fővárosi osztálytudatosan 
szervezett pincérmunkások már 1905 március 3-án 
«A pincérmunkás harmadik számában erről a 
kérdésről a következőket irtuk (olvassa):

• Fejtegetésünk tisztán azon dogmák megdönté
sére irányul, mely dogmákat szakmánk testén hívat
lan, élőSKÖdő szaklapok hirdetnek és melyekkel 
minden osztálytudatos mozgalmat megtéveszteni és 
csirájában elnyomni igyekszenek. Legkedvesebb 
témájuk a szakképesítőhez kötés dogmája, melyről 
legutóbb is egy magát hivatalos közlönynek nevező 
pincérlapban olvastuk. Ezen dogma eléggé alkal

mas arra, hogy minden pincért megtévesszen és a 
szakképesítést mint az örök boldogság bőséges 
szarujának higyjen, miből patakként fog folyni 
mindnyájunk számára a boldogság nektárja.* 

Cikkünket igy fejeztük be akkor: •A szakképe
sítés tehát részünkre nem a boldogság bőséges 
szaruja, mint ahogyan egyesek velünk elhitetni 
akarják, hanem dogma, amelyben hinni nem szabad.* 
T. kongresszus! Nekünk a szakképesítésben tény
leg hinnünk nem szabad. Mi nem kívánhatjuk vissza 
a céhrendszert, mi nem szombatjuk bele a ven
déglős- és kávésipart a középkor gyermekcipőibe. 
A mai ipart a tőkéstermelés szelleme uralja. A mai 
iparnak nem a diploma, hanem a pénzeszsák a ten
gelye. És ha Szterényi ur itt-ott csinál is enged
ményeket a kisembereknek, kisvállalkozóknak, akkor 
is nem gazdasági szempontok, hanem politikai 
aspirációk vezérlik. A diplomát a mai korban nem 
lehet kamatoztatni, hisz maga Szterényi mondja 
a tervezetben, hogy az iparszerüség a kereskedő- 
fogalom meghatározásának nélkülözhetetlen kelléke, 
vagyis nem annyira szakképesítésre van szükség, 
mint kereskedelmi szellemre, tőkére, nem annyira 
iparosok ma a munkáltatók, mint inkább kereske
dők, mert az iparosság azonos a kereskedői foga
lom meghatározásával. Nekünk, pincéreknek, nem 
szakképesítésre van szükségünk, hanem osztály
tudatos szervezkedélsre! Az osztály tudatos szer
vezkedéssel le fogjuk eresztetni a sorompókat, ki 
fogjuk selejtezni a salakot, meg fogjuk akadályozni 
az idegen elemek és tönkrement exisztenciák be- 
özönlését, szabályozhatjuk a tanoncok kiképzését, 
a munkanélküliek seregét és ezzel a szervezkedés
sel igenis el fogjuk érni a társadalmi állást, a 
tekintélyt, mert a mai iparban nem szakképesítés 
dogmája, hanem az osztálytudatos szervezkedés az, 
amely az alkalmazottakat megmenti a zülléstől.

(Folytatás a jövő számban.)

HIVATALOS RÉSZ.

P ályázat.
A budapesti pincéregylet pályázatot hir

det titkári állásra. Pályázhat minden szer
vezett munkás, aki agitatórikus képességgel 
bir és adminisztrációt is tud végezni. 
Előnyben részesülnek azok, akik a pincér
mozgalmakban már jártassággal bírnak.

Pályázati határidő 1908 január 10 ike.
Az állás január 15-én lesz betöltendő. 

Kezdőfizetés havi 200 korona. A pályázatok 
a budapesti pincéregylet titkári hivatalába 
(Csengeri-utca 1. sz., I. em.) küldendők.
A borítékra Írandó, hogy «Pályázata

Az elnökség.

Jegyzőkönyv. Felvétetett a Budapesti Pincér- 
egyl<-t 1907. év december hó 20-án, az egyesület 
helyiségében tartott alakuló választmányi ülésén. 
Jelen vannak a választmányi, pótválasztmányi és a 
számvizsgáló bizottsági tagok.

Elnök: Dobler István.
Jegyző. Kozma Zsigmond.
Elnök üdvözli a tisztikar jelenlevő tagjait és oda

adó munkásságra kéri őket, annál is inkább, mert 
rendkívül sok üdvös munka vár elintézésre, az ülést 
megnyitja.

Jegyző felolvassa a megválasztott tisztikar név
sorát :

Választmányi tagok: Petrákovíts Ferenc 169, 
Végh Qyula 169 Mednyánszky István 168, Siidi 
Lajo3 167, Csizmadia János 165, Horváth István 165, 
Csicsinkó Béla 162, Deutsch Oynla 160, Eráth 
János 160, Haitzinger János 161, Csermák József 160, 
id. Bertha Qyula 160, Qáger János 160, Schwartz 
Viktor 157, Porjesz Sámuel 156, Luka Kálmán 156, 
Novák József 155, Mány Gábor 154, Kredics 
Lőrinc 154, Bauch Károly 154, Beidl Antal 153, 
Beck Mihály 160, Jirzizek János 151, Barss Gyula 
150 szavazattal.

Választmányi póttagok: Koch Ousztáv 147, 
Heirigs Nándor 136, Erdelics Ferenc 131, Hill 
József 122, Marschall József 114, Herczeg László 111, 
Holub Rezső 111, Qremen Gyula 108, Almásy 
Károly 81, Pázmán F. Jakab 78, Csathó József 74 
Galgóczi Miklós 71 szavazattal.

Számvizsgálók: Ladányi Kálmán 167, Kopcsiuovits 
Antal 155, Vida Lajos 97 szavazattal.

Könyvtáros: Nagy László 165 szavazattal.
Elnök a választmányt megalakulnak jelenti ki.
(Tudomásul vétetett.)
Elnök jelenti, hogy a közgyűlésen elfogadott 

javaslatoknak megfelelően Schönherr József szak
társunk ügy- és házrendet dolgozott k i; azt fel-
lvastatja ée vita alá boc&átja.
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(Ladányi Kálmán, Mány Oábor és Porjesz Sámuel 
vél, tagok felszólalásai után, Vlzváry Béla Javas
latára, a választmány az ügy- és házrendet el
fogadja, annak kinyomatását elrendelve a jegyzö- 
könyvhöz csatolja és a tisztikar minden egyes 
tagjának kézbesíti.)

Ladányi Kálmán javasolja, hogy az ügy- és házi
rendnek megfelelően az egyes bizottságok alakít
tassanak meg, még pedig önkéntes jelentkezés 
utján.

(A választmány, beható vita után, a bizottságok 
megalakítását kimondja.)

Elnök felkéri a választmány tagjait, hogy a tet
szés szerinti bizottságban vállaljanak megbízatást.

A következők jelentkeztek:
\. Beiratási osztály : Herczeg László, Bartha Gyula, 

Haitzinger János.
II. Oktatási osztály: Ladányi Kálmán, Csathó 

József.
III. Könyvtári bizottság: Eráth János, Gáger 

János, Novák József.
IV. Ünnepélyügyi bizottság-. Oalgóczl Miklós, 

Koch Gusztáv.
V. Közvetítési bizottság: Mány Oábor, Jirzizek 

János, Marschall József, Gremen Oyula, Ladányi 
Kálmán, Kopcsinovits Antal.

VI. Rendiigyi bizottság: Petrákovits Ferenc, Luka 
Kálmán.

VII. Oazdálkodási bizottság: Ladányi Kálmán, 
Deutsch Oyula, Kopcsinovits Antal, Porjesz Sámuel.

Vili. Segély ügyi bizottság: Nagy László, Mány 
Gábor, Csizmadia János, Dutsch Gyula, Csicsinkó 
Béla.

Elnök a bizottságokat megalakuljak jelenti ki 
és kéri a bizottság tagjait, hogy feladataikat az 
egyesület és tagok érdekeinek megfelelően intézzék.

Mány Gábor vál. tag javasolja a választmány 
jegyzőkönyveinek a szaklapban való tárgyilagos 
közlését.

(Elfogadtatott.)
Vízvári Béla egy hivatásos könyvelő azonnali 

alkalmazását javasolja.
(A választmány utasítja az elnökséget, hogy egy 

megfelelő könyvelőt alkalmazzon.)
Ladányi Kálmán a munkanélküli tagok elégedet

lenségének megszüntetésére segélyalap létesítését 
kívánja.

(A választmány felhívja a bizottságokat, hogy a 
segélyalap létesítésére keressenek alkalmas módot.)

Nagy László vagyon-felülvizsgáló bizottság ki
küldését kéri.

Elnök javaslatára megválasztattak Kopcsinovits 
Antal, Ladányi Kálmán, Porjesz Sámuel, Koch 
Gusztáv.

Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Kozma Zsigmond, Dobler István,

jegyző. elnök.

Jegyzőkönyv, felvétetett a Budapesti pincér- 
egylet 1907 december hó 16-án éjjel, az egyesület 
helyiségében (Csengeri-utca 1) megtartott rendkívüli 
választó-közgyűlésén.

Elnök: Varga István.
Jegyző: Kozma Zsigmond.

Napirend:
1. A tisztikar lemondása.
2. Uj tisztikar választása.
Elnök konstatálja, hogy a rendkívüli választó- 

közgyűlés alapszabályszerűen lett összehlva, meg
állapítja a határozatképességet, a közgyűlést meg
nyitja. Bejelenti, hogy egészségi okokból aligha 
tudná a közgyűlést vezetni, miért is kéri, hogy a 
közgyűlés vezetésére korelnököt váiaszszanak; 
részéről korelnöknek Ladányi Kálmánt ajánlja. 
(Elfogadtatott.)

Ladányi Kálmán korelnök köszöni a bizalmat, 
elfoglalja az elnöki széket és a tanácskozást meg
nyitja.

Jegyzőkönyvhitelesitőkül Kopcsinovits Antal és 
Porjesz Sámuel lett megnevezve.

Napirend előtt Schőnherr József Mrl szót. Üdvözli 
a n egjelenteket és megemlíti, hogy a volt tisztikar 
és a tagok közti Igen gyakori snrlódás abban leli 
magyarázatát, hogy a tisztikar elzárkózott a tagok 
elől, azok kívánságait nem is igen ismerheti; hogy 
ezek a szomorú és káros jelenségek megszűnjenek, 
javasolja, hogy utasítsa a rendkívüli választó-köz. 
gyűlés a megválasztandó tisztikart, hogy munkáját 
úgy végezze, hogy minden természetű teendőket a 
tisztikarból alakított bizottságok készítsenek elő és

ezáltal a tisztikar és tagok közötti kölcsönössége* 
biztosítsa.

E szerint a következő bizottságok alakítandók:
I. Beiratási osztály, mely osztály a tagfelvételt 

eszközli, nehogy az újonnan belépő hosszú ideig 
legyen kénytelen esetleges felvételére várakozni.

II. Oktatási osztály, melynek tagjai a szakokta
tást, előadásokat stb. rendezik.

III. Könyvtár-bizottság, mely a könyvtárt rendezi 
és közvetlen kezeli.

IV. Ünnepélyügyi bizottság, mely estélyeket, mulat
ságokat stb. rendez.

V. Közvetítési bizottság, mely a munkaközvetítést 
intézi.

VI. Rendiigyi bizottság, mely az egyesület helyi
ségeiben a rendre felügyel.

VII. Gazdálkodási bizottság, mely a bérleteket, 
bevásárlásokat stb. intézi.

Vili. Segélyűgyi bizottság, mely a munkanélküliek 
segélyezését intézi.

Szükségesnek tartja még a szállodások, vendéglő" 
sök, korcsniárosok ipartársulatát arra figyelmeztetni’ 
hogy a velünk kötött kollektív szerződés 1-ső pontját 
szigorúan tartsa be s evégböl a Budapesti pincér
egylettel közössen tartandó tanácskozást hivjon 
egybe.

A titkár munkakörének szabályozását is fontosnak 
tartja, a közvetlen tagfelvételt rá kell bizni, miről 
havi kimutatás készítésére utasítandó. A könyv
vitellel mérsékelt díjazással egy szakértő könyvelő 
bizassék meg.

A rendkívüli közgyűlés a javaslatokat egyhangúlag 
elfogadja.

Kozma Zsigmond jegyző a napirend első pont
jához szólva, felolvassa a jelenlevő Varga István 
elnök lemondó levelét, melyben indokolja lemon" 
dását, a tagok eddigi bizalmát köszöni és kéri a 
rendkívüli választó-közgyiilést, hogy a felmentvényt 
adja meg.

Kopcsinovits Antal megemlíti, hogy a volt elnök
ség nem járt el kellő körültekintéssel a tagok érde
keire ; javasolja, hogy a rendkívüli közgyűlés a fel
mentvényt adja meg.

Boár Jenő megemlíti, hogy nem személyes okokf 
hanem a lelépő vezetőség rossz gazdasági politikája 
okozta a tagok elégedetlenségét.

Korelnök felteszi a kérdést: megadja-e a rend
kívüli választó-közgyűlés a lelépő tisztikarnak a 
lelmentvényt ?

A rendkívüli választó-közgyűlés a felmentvényt 
megadja, azonban az egyesület anyagi javaiért 
visszamenőleg is felelősségre vonható a lelépő 
vezetőség.

Korelnök: Következik a napirend második pontja, 
az uj tisztikar választása. A szavazatszedő bizott
ságba a következőket ajánlja :

Klementi Frigyes, Oremen Gyula, Schwarz Viktor, 
Burányi Antal és Gyáky Mihály szaktársakat. (El
fogadtatott.)

Korelnök felhívja a szavazatszedőket, hogy vonul
janak félre. A rendkívüli közgyűlés a szavazás meg- 
ejtése végett felfüggesztetett. A szavazás megtör
ténte után korelnök ismét megnyitja a rendkívüli 
közgyűlést és kéri a szavazatszedő bizottságot, 
hogy a választás eredményét hirdesse ki.

Schwarz Viktor a szavazatszedő bizottság elnöke 
kihirdeti ezután az eredményt, mely szerint meg- 
választafott: elnökké Dobler István 177, alelnökké 
Vizváry Béla 177, pénztárossá Vlgh József 147, 
körgazdává M. Kovás József 158 szavazattal.

A választmány, pőtválasztmány, számvizsgáló- 
bizottság és könyvtárosra leadott szavazatok pecsét 
alá helyeztettek. A szavazatszedő bizottság elnöke 
jelenti, hogy az uj vezetőség többi tagjairól szóló 
választási eredmény az uj választmány utján a hiva
talos lapban fog kihlrdcttetni.

Dobler István elnök elfoglalja az elnöki széket, 
köszöni a tagok bizalmát és Ígéri, hogy minden 
erejével munkálkodni fog az egyesület és annak 
tagjai jólétéért. (Helyeslés.)

Vlzváry Béla alelnök szintén megköszöni a 
bizalmat s a tagok támogatását kéri. (Helyeslés.)

M. Kovács József háznagy Ígéri, hogy vállalt 
tisztét az alapszabályok pontos és szigorú betar
tásával fogja teljesíteni. (Helyeslés.)

Elnök: Boór Jenő szaktársunk indítványt jelen
tett be.

Boár Jenő: A lemondott tisztikar pénztárosa, 
Csermák József szaktársunk, éveken át mind
annyiunkra nézve üdvös és példás tevékenységet 
fejtett ki, ezért indítványozom, hogy érdemei

elismeréséül jegyzőkönyvi köszönetét szavaz 
zunk.

A rendkívüli közgyűlés Csermák Józsefnek egy
hangúlag jegyzőkönyvi köszönetét szavaz.

Egyéb tárgy nem lévén, elnök a rendkívüli 
választó-közgyűlést bezárja.

Kozma Zsigmond, Dobler István,
jegyző, _____  elnök.

Felszólítás. A B. P. E. elnöksége az üzletben 
levő hátralékos tagokat felszólítja, hogy hátralékuk 
rendezése céljából 14 napon belül jelentkezni 
szíveskedjenek a titkárnál.

Azon t. tagok, kik ezt elmulasztanák, azokra az 
alapszabály idevonatkozó paragrafusát leszünk kény
telenek alkalmazni, azzal a szigorítással, hogy a 
kollektív szerződésben biztosított jogait az éttermi 
segédeknek érvényesíteni fogjnk a nemtagokkal.

Irodalom.
Mene Tekel. Alig van kérdés, mely korunk gon

dolkodóit annyira izgatná, mint az, hogy miképpen 
alakul majd ki az eljövendő uj világ, a mi vilá
gunk. Egész könyvtárt tesz ki az erre vonatkozó 
temérdek kisebb-nagyobb könyv. Arnold Passer 
Mene Tekel cimü merész könyve azt a kérdést 
állítja fel, vájjon mi történne akkor, ha a kapi
talista állam valami kimondhatatlan erőfeszítéssel 
annyira letörné a proletariátust, hogy az további 
harcra egyáltalán képtelenné válna. Ez a feltevés a 
regé.iy alapgondolata és egyúttal kiinduló pontja- 
Vaskövetkezetességgel és erős tollal rajzolja meg 
a szerző a bekövetkező pusztulást. Európa sze- 
génynyé, zülötté válna, a kifosztott, védekezésre 
képtelen, satnya nemzedék végre is elkeseredett 
lázadással betetőzné a túlhaladott kapitalizmus kul- 
turellenes müvét és az afrikai (szabad állam) kom
munista állam néhány visszatérő boldog tagja romba 
dőlve találja az ősei által századokkal azelőtt el
hagyott földet. Mesteri kézzel festi le a szerző 
könyvében az egykor öntudatos, majdan csőcse
lékké sülyedt tömeget, a kiáltó nyomort és velük 
szemben a kommunizmus kultúrával teljes államá
ban élő erős, okos, békés embereket.

A fordítás Weltner Jakab elvtársunk avatott tollát 
dicséri. A gyönyörű cimkép Sartori Silvio elvtár. 
sunk munkája. A könyv ára 80 fillér. Olcsóságánál, 
tartalmánál és művészi külsejénél fogva minden
képpen megérdemli e munka, hogy minél szélesebb 
körben elterjedjen.

A nagy börtön. Irta Révész Béla. Révész Béla 
a nagy börtönről i r : az életről. A mai életről, 
amelynek minden tájékáról sötéten merednek felénk 
a láthatatlan börtönfalak, amelyben minden lépé
sünknél megcsörrennek kezeinken a láthatatlan 
bilincsek. Ez a cim: «A nagy börtön, tanúság- 
tevője annak, hogy Révész Béla realizmusa tudatos, 
igazságkeresése célzatos, hogy nem öntudatlanul 
Irt szocialista könyvet. S hogy mégis nem párt
munka, hanem irodalmi mü lett belőle, ez az ö 
irásmiivészete erejének és tökéletességének tanúság- 
tevője.

Révész Béla Írásai nem szónokolnak, nem prédi
kálnak és mégis agitálnak. Művészien viszi elénk 
az igazságot és ettől tipnssá lesz minden kicsiny 
alakja s jelképes szózattá lesz egyszerű beszédjük. 
«A tűz* : egyszerű, szerény kis történet. Egy tűz
oltó belepusztul a lángokkal való vlaskodásba: ez 
az egész. De ahogy Révész Béla keze alatt kifor
málódik előttünk ez az egy tragédia, amint 'áljuk 
a romboló, falánk tűz vérvörös lángolása mellett 
hősiesen harcoló egy embert összeomlani a vrasko- 
dásban, megnő a látóhatár s mintha az égooltig 
csapnának fel a lángok s mintha az egész világot 
tüzfénybe fürdetnék, mialatt ezren és ezren lesznek 
martalékává a küzdelemnek, olyan a hatása ennek 
az Írásnak. Már nem egy ember szomorú története 
ez többé, hanem szociális dráma.

Ilyen a kötet valamennyi novellája, ilyen «A gép- 
szedő*, ilyen a «Jön a megváltó*, ilyen az «Ablak 
mellett* s a többi mind. A magyar szépirodalom
nak nem sok könyve van, amelynek Írása formájuk
ban ennyire művésziek, szándékukban ennyire hatá
rozottak.

Révész Béla uj könyve szép és igaz könyv: akt 
a szépség és igazság kultuszát szolgálja, az örven
dezve olvashatja.

A könyv ára 1 kor. 20 flll.
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Szerkesztői üzenetek.
Freidenrelch K.t Koazteczky O., Németh A.

Budapest. A lapokat mi eddig la a most bejelen
tett címre küldtük. A hiba nem nálunk van. Tessék 
a levélbordót figyelmeztetni.

Krafth J .  Budapest. 1907 augusztus 1-től van
hátralékban.

Czipóíh J. Ziták. 1. Beküldött levelét a kívánt 
beiyen bemutattam, azaz ismertettem. 2. Téved, én 
nem vagyok titkár ott, ahol ön gondolja. 3. Nincs 
igaza, mert kapott választ. 4. Én csak akkor ad
hatok bélyeget, ha az országos szervező bizottság
tól megbízást kapok. 5. Az említett cikk azért nem 
került a lapba, mert azt már számtalanszor meg
írtuk. Természetesen más formában. 6. Amint látja* 
a most beküldött tudósítását felhasználtam. De más
kor, ha ir, röviden a tényeket Írja meg és ne kalan
dozzon el annyira, hogy maga sem tudja mit akar. 
7. Ha én is úgy gondolkodnék, mint ön, akkor 
bizonyosan a .restancia, véget maradna el a lap
ból tudósítása. 8. Hogy az a vidéki basa önt meg
fenyegette, ez csak megfogja önt edzeni szociál
demokrata érzelmeiben s csak azért is szervezni 
fogja a vidéki pincéreket. Üdv. Sch. J.

F elh ívás!
Szaktársak! Alanti cégek áruit ajánljuk és lapunk 

hirdetőinél vásároljunk.
Pezsgő: Törley: «Talisman>. Littk 

Champagne.JockeyClub. (Deutz&Oelderma m, Ay).
Sör: Első Magyar Részvény-Serföződe.
Cognac, likőr: Első Alföldi Cognacgyár gyárt

mányai.
Ásványvizek: Krondorfi, Hunyadi János, Kris

tály, Ilona artézi.
Szipkagyár: Consttm r.-t.
Péksütemény: Steiner József és fia.

Nyílt tér.
Törley-pezsgő dugókat a cég szep

tember 1-től 10 fillérért vált vissza.
Borpezsgőhöz legjobb ital a Krondorfi 

savanyuviz.
Pincér-cipők csak Serény Zsigmond- 

nál, VII. kér., Erzsébet-körut 36, kaphatók. 
Ajánljuk szaktársainknak erre vonatkozó 
hirdetésünket.

Crosz Simon fodrásznál a pincér elvtársak a 
legszakszerübb kiszolgálásban részesülnek.

Fejmosás korpa és hajhullás ellen a legkitűnőbb 
szerekkel.

Évek óta a pincérek borbélya. Budapest. VI. kér., 
PetSfi-utea 3.

BO LD O G  UJ ÉVET
kíván e lap olvasóinak a szerkesztőség.

összes ismerőseiknek, 
valamint szaktársaiknak

BO LD O G  Uj ÉVET
kívánnak

a budapesti pincér-egylet 
alkalm azott t i s z tv is e lő i .

Barátaimnak, volt szaktársaimnak 
a  és összes vendégeimnek ®

BO LD O G  Uj ÉVET
kívánok.

Trenk Emil, Opera-vendéglő tulajdonosa,
Andrássy-ut.

B O LD O G  UJ ÉVET
kiván összes vendégelnek 
Klekker Alajos, vendéglős,

Teréz-kőrut.

Boldog uj évet kívánnak
szak- és elvtársaiknak 

Neumann Károly és Schwarz Béla,
Budapest.

B O L D O G  UJ ÉVET
kiván összes tagtársainak 
G á r d o s  S á n d o r ,
a főpincérek hitelegyl. elnöke.

Boldog uj évet kívánnak
az évforduló alkalmából 

Lénard és Lábán, pezsgőbor-gyárosok
Pozsonyban.

Szaktársaiknak

B O L D O G
kivái

Bauer Ferenc,
London-szálloda

kávéház.

és barátaiknak

UJ ÉVET
inak

Katz Lajos.

Klein Béla,
Otthon-kávéház.

Dávid Pál,
Budapest, Bodó-kávéház. Lukács Sándor,

Árpád-kávéház,
Dávid Sándor,

kávés, Szegedi Nagy Károly,
New-York-kávéház.

Engler Károly,
Balaton-kávéház. P ajo r Árpád,

Ujházi-kávéház.
Fritz Ferenc,

Fiume-kávéház. Riesz Gyula,
Angol-kávéház.

Fritz Gusztáv,
Edison-kávéház. Samek István,

Edison-kávéház.
Fodor Zoltán,

Bodó-kávéház. Schleslnger Llpót,
Rémi-kávéház.

Glasner János,
Bodó-kávéház.

■ Schwarcz Ferenc,
Hébel-kávéház.

G öm bös János,
Keleti-kávéház. Sebők Frigyes,

Edison-kávéház.
Hajduska József,

Ujházi-kávébáz. Steiner Miska,
Terézvárosi kávéház.

Hajduska Rezső,
Kisfaludy-kávéház. Stern Samu,

Frühauf-kávéház.

Hauser Károly,
Seemann-kávéház. Takács János,

Baross-kávéház.

Hébel Mihály,
kávés.

Tóth Lénárd,
Klekker-vendéglö.

Hening Károly,
Bodó-kávéház.

Turcsányl Samu,
Báthorjr-kávéház.

Hoffmann Ede,
Abbázia.

W elnberger Józs.,
Boulevard-kávékáz.

Felelős szetkesztő: Farkas János. 
Kiadó: A lapbizottság .

Alkalm i v é te l!!
Az Iránytű vagy: Keresztény

ség az Atheismusban . . .
A Jezsuitákról........................
Ferenczy József: A magyar hír

lapirodalom története . , .
Stepniak: Földalatti Orosz

ország (R itka)....................
Somfai: Forradalom . . . .
Volney: A romok................... —.80 K
Tartin: Ötödik evangélium . X.— K

1.— K

8.— K

2.40 K 
2.— K

Megrendelhető

a „Népszava könyvkereskedésében,
B u d a p e s t, V II., N y á r -u tc a  I. s zá m .

Minden szervezett munkás figyelmébe ajánljuk I

Á R N Y A K  !Í£ ÍE Ü *Í!
Irta DOM ANEK IS TV Á N

T\omanek István elvtárs a naturalista iro- 
dalom egyik érdekes és jellegzetes mun

kása. — írásai a munkásnép megfigyelésein 
alapszanak. Könyvének minden egyes törté
nete a szegény emberek bajai-ügyei körül 
forog. És amit mond, azt érdekesen és köny- 
nyed, zamatos magyarsággal adja elő. Az a 
meleg és rajongó szeretet, melylyel az 
„ Á rn y ak “ szerzője szerepelteti és megszó
laltatja az ö alakjait, megérdemli, hogy a 
szervezett munkásság támogatásával és rokon- 
szenvével viszonozza. — A könyv ára igen 
csekély: 1 kor. 20 fill. Megrendelhető a szerző
nél: B u d ap est V III, Jó zaef-u . 68, U I. 21.

Vtk/OQUÁQ KÖNVVH'QWOA (*. y. BUDAPZ8T, Vll. MvÁlVlMQZA ».

Október 10
m

Minden szociáldemokratának,
aki az október 10-iki nagy napot 
átélte, ürömére fog szolgálni, ha 
az annak emlékét méltóan meg
örökítő szép és tartalmas füzetet 
megszerzi és megőrzi magának.

Az emléklap
valósággal október tizediké al
bumának mondható. Az emléklap
ból az első tízezer már elfogyott.
A második kiadás forgalomba 
hozatala alkalmával ismételten 
felhívjuk a szervezeteket az em
léklap megrendelésére. Az emlék
lap m ásodik  kiadásának terjesz
téséből vegye ki minden szerve
zet a részét. A második kiadást 
elszámolásra is küldjük 15°/0 en
gedménynyel. Készpénzért rendolt 
emléklapoknál 25“/„ az engedmény.
Ára darabonként 30 fillér.
Elszámolásra csak abban az eset
ben küldjük az emléklapot, ha a 
rendelés a szervezet elnökének és 
titkárának aláírásával és a szerve
zet bélyegzőjével van ellátva.

Az emlék-levelozglap ára 6 fill.

Megrendelési cim s

NÉPSZAVA könyvkereskedés
Budapest, VII., Nyir-utos f. szám alatt.



1908 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 9. oldal.

szaktársak figyelmébe
ajánljuk

H e r m a n n  G y u l a
f é r f i s z a b ó  m e s t e r t

Budapest, VII. kér., Akácfa-utca 52,
ki már 14 év óta csakis pincérek szabója 
és jó izléséró'l már számtalanszor elismeré

sünket kiérdemelte.

Jó  szabás 1 Olcsó árak I

Kész üzle ti ruhák raktára.

Pincérek figyelmébe!
Az elismert legjobb és legtartrsabb

P I N C É R - C I P Ő K
f  csakis

S E E E N Y  Z SIG M O N D n á l
Budapest, Ilii., Erzsébet-körut 36

kaphatók. Számos ellsmerő-levél bizonyltja a cég szolid 
kiszolgálását.

Állandó nagy választék kész üzleti és mindennemű 
dpOkben.

Egy  levelezőlapon kérem ázivrs értesítését és azonnal 
szolgálok.

Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab
ban eszközöltetnek.

EMKE
G Y Ú J T Ó
A  L E G J O B B

TEMESVÁRI GYÁRTMÁNY.

Vendéglős urak figyelmébe!
legmelegebben ajánlom 
a legjobbnak elismert és 
sok időt s munkát meg
takarító «Berkovlts»-féíe

Hektograph-lapokat
s minden színben lévő 
tintákat. A nélkülözhetet
len Hektograph-isp mind
két oldalon többször 
használható és egy ere
detiről 100—120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé 
fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használható. Hoktograph- 
tekeresak és tdmoshatatlan ruhaJalzS-fastikek minden nagy

ságban rendelhetők

B e r k o v i t s  K á r o l y
sokszorosító-készülékek, Hektograph-raktárában

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

Szaktársak! Elvtársak!
Férfiinget, alsónadrágot, 
h á l ó -  é s  t u r is ta in g e t
a legfinomabb kivitelben ké
szít, valamint javítást is elvállal

NémethyFerencné
úri fehérnemOkészitő

Vili., Klsfaludy-utca 10, II. 29.

A! -forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és 
amésztisi nehézségeknél. A legtisztább és iagagószságessbb asztali 
és borviz. Hathatós szom]csillapító. —  óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsíürdu Kuiváiiaiai Budán.

felvesz a Magyar- 
1 I I I  országi Szállodai,
Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 
hirdetési osztálya, VI., Csengeri-u. 56, I./13.

P in c é r -c ip é s z e
25 év éta elismert pincér-cipész.

Révai Fiilap.
Ezen a téren versenyen klvill éllé.

Üzlet: Budapest, Ilii., Wesselénvi-utca 31.
Kész Üzleti cipük raktáron tartatnak. 

Levelezőlap általi meghívásra azonnal jövök.

F i z e f ő p i n c é r e k  
f i g y e l m é b e  118
Számoló-cédulát díjtalanul kül
dünk, ha egy levelezó'-lapon fel

keresnek bennünket.
A Magyarországi Szállodai, Éttermi és 
Kávéházi A lka lm azottak  S za k lap ja

hirdetési o sztá lya

t, III., Csengeri utca 56, I. em. 13'

Az igen tisztelt p in c é r  u ra k  szives

bor, pezsgőhöz legjobb Ital. Orvosilag ajánlva mint 
-------------  nyélkaoldé és hugyhajté hatású. _________

A tisztelt pincér uraknak reklámdolgokat, po
harakat, szipkát, fogvá.ót stb-bd küldünk, ba le- 
vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., Zoltán-utca 10. Telefon 34—78.

Orvosi vélemény a kér,mentes

I L ONA
a rté z i  savanytavizroi

Dr. Késmárszky Tivadar, dr. Wagner János ój 
dr. Ángyán Béla egyelt mi tanárok n kénmentes 
„Ilona" artézi s-vanyu ízről adott véleményük
ben azt mondják, hogy az feltétlenül baktérium
mentes. Annak használata járványok fellépésé -él, 
mely időben a vízvezetéki és kutviz az egész
ségnek ártalmas lehet, Igen ajánlatos.

„l!o a“ artézi savanyuviz majdnem minden 
vendéglőben, fűszer- és csetnegefcereskedésben, 
v-lamint a központi tejcsarnok összes fiókjaiban 
kapható.

Utánzattó l  óva le s z .
Csak akkor valódi, ha a címke az „Ilona" 

védjegygyei van ellátva. Vidéki megrendelések 
in éze dók az „ A r te s la "  részvénytársasághoz 
Budapest, VII., Egresay<ut 20/o. Telefon 50—72.

M ég a vendéglők és k áv éh ázak  legfinom abb konyháiban  is m a m á r a

valódi FRANCK-káYépótlékoí
faládikákban, a legkiválóbb kávé-javitószernek ismerik ei.
Egész kis ad ag o k  elegendők belőle, Hogy a s z e m e s 
kávénak izét je lentékenyen e m e ljük  és hogy ve le  a 
főzetnek igen szép, a r a n y b a r n a  s z i n t  ad ju iik .

Óva in tjü k  az 

u tán za tok tó l!!

M inden lád ik a  ezen véd jeg y ü n k et 
és a lá írá su n k a t viseli:

H
Hunyadi M n m

a világ legjobb 
K E S E R Ü V IZ E .

Kitűnő gyógyszer: székrekedésnél, 
emésztés] zavaroknál, vértódulás- 
nál, vértorlódásnál a lh a s i  s z e r 
v e k b e n , e l l i á ja s o d á s n á l  stb .

Tulajdonos: S a x l e h n e r  A n d r á s
__  cs. és kir. udv. szállító Budapesten. —

s J

E!sff magyar részv. serfffzffde.
Gyártelep és központi iroda: Kőbánya.

Telefon-szám: 52— 60.

Városi iroda: Vili., Esterházy-utca 6.
Telafon-szám; 62— 59.

Palacksür ssztálya: X. kerület, Kőbánya.
Telefon-szám; 56— 58.
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llConsum trlsvaés7g
Budapest, VII., Kertész-u. 20.
T e l e f o n - s z á m :  8 0 — 14.

Saját szipkagyárában a legcsinosabb kivitelű és legkitűnőbb 
minőségű szlvarszipkák készülnek, cégnyomással is. 
Saját gyártmányú szivarkahüvelyek. Raktáron gyufák, 
fogvájók, kréták, szivacsok, táblák  stb. Nagy raktár 
k á v é h á z i felszerelésekből, sakkok, dom inók, 
tekeasztal felszerelések, dékók, bllllárdgolyók, 
ujságtartók stb. stb. J á té k k á r ty a  gyári raktár.

Champagne
„Jockey Club“
(Deutz 6  Oeldermann, Ay)

Cognac Alex. 
M atignon & C o .

V ezérképviselő :

T. H. ANDERSEN
B udapest, V., E rzsébet-tér 8.

Telefon 9593.
W ien, I., Köllnerhofgasse 3.

külön töltés.
Budapesti főraktár: 

IV., Szép-utca 3.
Telefon-szám: 10— 88.

E ls ő . Alföldi Cognscgyár Részv.-Társ. 
és szeszfinomitó-oyár Kecskem éten.

Le gfin o m a b b  k ü lö n le g e s s é g e i ■

P a d § a ! * > e l i ^ i p .  

4f£«<&s l ik ő r .  
M e n y e c s k e - l i k ő r .  
■ B arack p álin ka . ■

Kecskeméli H — es gyomorkeserű. 

Alföldi fehérkeresztes cj~J] sósborszesz.
Kaphatók m indenütt .

S ü rg ö n y eim : P e z sg ő g y á r , Tata. Vezérképviselőség telefonszámai 62—Sí

* rí
m

3L".I 0 S

Gróf Esterházy Ferenc
TATA 0  uradalmi pezsgőgyára 0  TATA

Á ld o m á s-se c.
Lakodalmas demi-sec.

Billikom extra-dry.
F„ , ~ Borhegyi Ferenc, Budapest, V., Gizella-tér 1.

ra. . .r.‘ Szimon István, Budapest, V., Váci-körut 12.
V ezérk ép v ise lő ség :

fi Hoffmann Soma, Budapest, VI., Vörösmarty-u. 31.
.............. _-í= ;-71r= ] = - :T ' ' ------ :f= H = ^ |
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