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SZERKESZTÖSÉO ÉS KIADÓHIVATAL:
VII. k e rü le t, K crtész>utca 25. szám , I. em ele t 10,
ahová a kéziratok, levelek és pénzkfildeinények küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

Meghívó.
A budapesti kávéfőzők szakegyesü

lete 1908. évi február hó 18-án d. u. pont 
3 órakor és este 8 órakor tartja V. rendes

évi k ö zg y ű lését
a következő napirenddel:

/. Jelentések:
a) Tilkdri jelentés.
b) Pénztári jelentés.

2. Interpellációk.
3. A vezetőség felmentése és uj vezetőség 

választása.
4. Indítványok.
Felkérjük a szaktársakat, hogy a köz

gyűlésen okvetlen jelenjenek meg, egy
ben a tagsági igazolványaikat is hozzák 
magukkal.

Az alapszabályok 6. § értelmében a köz
gyűlésen csak azok a tagok vehetnek részt, 
akik járulékaikkal 4 hónapnál több hátralék
ban nincsenek.

A választmány.

Ertesittetlk a kávéfőzők szervező bízott 
sága, hogy 1908. évi február hó 5-cn, este 
8 órakor, a szokott helyen

ülés lesz.

Maradjunk csak páriák!
Faber Oszkár.

Sírva, jajgatva óbégatják a társadalom 
.vezető elemei*, hogy megbomlott a világ: 
a káposztát nem akarják kecskékre bízni, 
a bárányok nem engedik, hogy róluk to
vább is a farkasok határozzanak, a munkás
ság, a .csőcselék* nem tűri, hogy mások: 
mágnások, papok és tőkések pirítsanak 
rántást a levesükbe és ahelyett, hogy to
vábbra is alázatosan és hálásan csókol
nák a kezet, mely hátukon suhogtatja 
ostorát és zsebükből ragadja ki fáradságos 
munkájuk értékét, gazdasági, politikai 
és társadalmi egyenlőségre törekszenek. 
Mennyivel különb, mennyivel jobb volt a 
régi rabszolgahad! Csak .kenyeret és cir
kuszi játékot* kéri. Morzsákat és görög- 
tüzet. Kőnyöradományt és komédiát, Ha 
megkapta, hozsannát zengett rablóinak. Sőt 
még nyársra is luizta, kerékbe is törte, fel 
is négyelte egymást: proletár proletárt, 
csupán fosztogatója mulattatásáért. De ma 
— megbomlott a világ. Meg bizony. A rab
szolgák jogot követelnek: a munkára való 
jogot. Nem kenyér, nem alamizsnaképp oda
vetett kenyér kell nekik, hanem munka, 
amely biztosítsa pirulás, megalázás nélkül, 
mindennnapi kenyerüket. Nem játék, nem 
görögtüz, nem komédia vágyaiknak tárgya, 
hanem testvéri szolidaritással biztosított

gazdasági szervezet és erős gazdasági szer
vezeteken felépülő egészséges társadalmi 
rendszer. Elődeik, a páriák, a csak inven- 
tártárgyaknak tekintett rabszolgák és job
bágyok vakon rohantak vallás vagy haza 
csalfa nevében harci síkokra, kiontani a 
testvéri vért zsarnok gazdáikért.

Ma még csak néhány cseppel kevesebb 
testvéri vér termékenyíti a kapitalizmus 
földjét, de ez a proletárerekben megmaradt 
néhány csepp vér ott pezseg, forr és lázong 
a gazdasági harcok forgatagában, hogy 
szétbomlassza ezt a munkások verejtékével, 
könyeivel, sóhajaival és átkával összetákolt 
világot. Nem komédia, nem görögtüz kell 
nekik. A tiszta verőfény, az áldott világos
ság az ő éltető elemük, mert a világosság
ban látják meg, hogy az emberiség haladá
sának, jólétének súlypontja a gazdasági 
életben van. Amilyen a termelési rendszer, 
ahogyan termelnek, ahogyan állítják elő az 
emberek az életfentartáshoz szükséges dol
gaikat, olyan egész politikai, társadalmi, 
sőt vallási rendszerük is. Aki tehát a társa
dalmat akarja megjavítani, annak a gazda
sági rendszert kell jobbá alakítani. És a 
modern rabszolgák, a bérmunkások neki
estek a kapitalista gazdasági rendszernek, 
amely minden jót biztosit a földek, gépek, 
bányák, gyárak stb. pénzes birtokosainak, 
de kiszívja a munkásmilliók csontjából a 
velőt, megrogyasztja izmaikat, prostitúcióba 
sodorja gyalázatosán fizetett leányaikat és 
asszonyaikat. A mi elsanzsirozott munka
bérünk teszi ruganyossá a kapitalisták kéj
párnákon elpetyhüdt idegeit s a mi sáp
kóros asszonyaink és leányaink orcáinak 
hamva és rózsái piroslanak a burzsoa 
dámák bájos arcocskáin. Korállajkuk is a 
tőlünk elvont tápláléktól piroslik incsel
kedve. Ezért kell pusztulni a kapitalizmus
nak! Gyermekeink sírása, panasza és munka
nélküli apák átkozódása egyaránt követelik 
elpusztulását! Nap-nap után szaporodik az 
igy gondolkodó proletárok az öntudatra 
ébredt bérmunkások tábora. Erősödik, izmo
sodik, forrong, lázong a szervezett had
sereg.

A magyarországi szárny is. Érzi már. 
hogy ezen a téren ő is hatalmas lépéseket 
tett előre, érzi erői megtagadását, érzi, hogy 
óhajai, vágyai, akarata, követelése tolmá
csolására szűk már az utca. Érzi, hogy van 
már ereje az országos fórumon, a parla
mentben való megjelenésre is. Hogy mit 
keres a parlamentben ? Gazdasági szerve
zettségének, erejének törvénybe iktatását. Jól 
tudja, hogy a törvény is olyan, mintakép: 
magán viseli az alkotó művész egyéniségét. 
Azért emelkedik ki eddig a magyar törvé
nyeken a feudálisok zöld, a papok fekete 
s a tőkések irigysárga színe. A zöld szin: 
az olcsó állatviteli vasúti tarifa, a szerb 
határzár, a deres- és a rabszolgatörvény, a 
lefelé fokozódó adórendszer, közös vám
terület, a feudálisok gazdasági érdekeinek 
kijegecesedése. A fekete szin: a felekezeti 
oktatás, lelkiismereti kényszer, egyházadó, 
papi vagyon biztosítása, a papi gazdasági 
érdekek kidomboritása. A sárga szin: millio
mos vállalkozók szubvencionálása, olcsó 
vasúti tarifák, korlátlan egyesülési és gyüle

kezési szabadság, munkásszervezetek és 
sajtó gúzsbakötése: — a kapitalisták gaz
dasági érdekeinek törvénybe iktatása. A 
magyarországi proletariátus érzi, hogy van 
ereje az ő piros színének a felrakásához 
is. Ez a piros szin: a munkaidő, munkabér 
szabályozása, progresszív adórendszer, gyü
lekezési, egyesülési, sajtószabadság, beteg
ség; baleset és munkanélküliség ellen való 
kötelező állami biztosítás, ingyenes nép
oktatás stb.: — a proletárok gazdasági ér
dekeinek kodifikálása.

Ezért indul meg most ujult erővel Magyar- 
ország szervezett munkásságának a harca, 
ezért száll elkeseredett, elgyötört lelkének 
egész hevével síkra az általános, titkos 
községenként gyakorlandó választójogért, 
ezért képes még az általános sztrájkkal is 
szembeszállni elnyomóival. Gazdasági érde
keit akarja az ország hiteles szövegező 
bizottságában kifejeztetni és ki is fogja 
fejeztetni, mert a nagy harcban mindnyájan 
együtt leszünk és még az általános sztrájk 
árán is megmutatjuk az elbizakodott ural
kodó osztálynak, hogy már gazdasági szer
vezettségünknél fogva elsőrangú tényezők 
lettünk még — Magyarországon is. Nem 
maradunk tovább is páriák.

Éttermi segédek köréből.
Fel a m unkára!

(Sch) Igen, munkára szólítom a szerve
zett éttermi segédeket. De nem azért, 
mintha eddig nem munkálkodtak volna. 
Oh nem! De az eddigi munkálkodásuknak 
a gyümölcsét túlnyomó részben mások él
vezték s nekik szorgos munkájuk gyümöl
cséből csak egy morzsányi jutott, mert a 
munkáltató urak abban nagyon is egyetér
tettek, hogy a szervezetlen éttermi segédek 
munkaerejét a maguk előnyére kihasználják.

Hogy az éttermi segédek munkaerejének 
a munkáltatók részéről való kihasználása 
sem tarthatott időtlen-időkig, az annak tud
ható be, hogy az éttermi segédek is szer
vezkedtek s szervezettségük erejével most 
már meghatározták munkaerejük értékét. 
De ennéi aztán, mintha az éttermi segédek 
nem is akarnának tovább menni. Hogy ez 
igy van, mi sem bizonyítja jobban, mint az 
a tény, hogy az üzletben levők egy része 
oly indolenciával viseltetik az egyesületi és 
szabad szervezeti élet iránt, mintha az rájuk 
nézve nem is létezne, vagy éppen egy feles
leges valami volna. Már pedig, hogy most 
már az éttermi segédek a munkájuk lioza- 
dékából valamicskével többet mondhatnak 
a magukénak, az nem az egyesnek az ér
deme, hanem magának a szervezetnek, 
amely magúba tömörítetté az egyes szak
társakat, Hogy egyesült erővel, szervezke
dés utján helyzetükön javítson. Tehát azt a 
szervezetet és egyesületet, amelynek segé
lyével a helyzeten javítottunk, erkölcsi és 
ekszisztenciálís érdeke minden éttermi se
gédnek, hogy első sorban nagygyá és 
erőssé tegye.

Január 15-iki lapszámunkban c.Nehéz na
pok előtt ’ cimü cikkünkben megvilágítottuk 
a B. P. E. anyagi helyzetét. Rámutattunk 
arra, hogy a mai kizsákmányoláson ala-
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puló kapitalista termelési rendszerben a
munkásság létérdeke parancsolja, hogy a 
kapzsi és gazdaságilag erősebb munkálta
tókkal szemben csak úgy védekezhetünk, ha 
hatalmas, modern szakszervezetünk van. 
Elmondottuk azt is, hogy az egyesület csak 
úgy felelhet meg igazán hivatásának, ha a 
tagok megteszik kötelességüket az egyesü
lettel szemben, amely kötelesség abból áll, 
hogy járulékaikat pontosan megfizetik, a 
hátralékos tagokat buzdítják a kötelesség
tudásra, hogy az 1800 éttermi segédből 
legalább 1000—1200 fizető tag legyen és 
azok járjanak is fel az egyesületbe, ahol 
ma már felolvasások és közhasznú előadá
sok vannak.

De nem akarok ismétlésekbe bocsát
kozni, hogy még egyszer elmondjam azt, 
amit már ismertettem a múlt számunkban. 
Mostani cikkemben, habár röviden is, a 
bizalmiférfi-rendszer, illetve a szabad szer
vezet fontosságára kívánok rámutatni.

Mi, magyarországi munkások, teljesen ki 
vagyunk zárva a jogokból, dacára annak, 
hogy mi vagyunk az államfentartó had
sereg és mégis, a mi gyülekezési és egye
sülési jogunk a mindenkori belügyminisz
terek szeszélyétől függ, olyannyira, hogy 
egy rendelettel megsemmisítheti azt az 
egyesületet, amelyiket éppen akarja. Szóval, 
nem törvények szabályozzák gyülekezési 
és egyesülési jogunkat. A mi egyesületünk 
gazdasági harcainkban nem támogathatja a 
tagokat anyagilag.

A modern külföldi államokban a mun
kásszervezetek sztrájksegélyt adhatnak, ahol 
a munkásság már megszerezte magának a 
politikai jogokat. Mivel mi, magyarországi 
munkások, a politikai jogok híján vagyunk, 
vált szükségessé a szakszervezeti mozgal
munk mellett a szabad szervezetek létre
hozása, hogy amit nem csinálhatunk 
meg egyesületünkben érdekeink megvé
désére, meg kell csinálni a szabad szer
vezetben.

A szabad szervezet fundamentuma a jó 
bizalmiférfi-rendszer, élén a szervező bizott
sággal. Ha ez nincs meg, akkor nálunk 
Magyarországon, ma, a «nemzeti» éra alatt 
és a kutyaszövetség dühöngő korszakában, 
csak vegetálhatunk, esetleg a nehéz harcok 
árán elért eredményeinket elveszthetjük.

Hogy mily fontos a bizalmiférfi a mi 
mozgalmunkban, azt a következőképpen 
fogom igazolni: Ha mindazokban az üzle
tekben^ ahol alá van Írva a kollektív szer
ződés és van jól szervezett bizalmiférfi, az 
őrködik azon, hogy a munkáltató azt be is 
tartsa. De őrködik az öntudatos bizalmi
férfi azon is, hogy az üzletben szervezetlen 
vagy hanyag szervezeti tag nem dolgozhat. 
Es nem szabad figyelmen kívül hagynunk 
azt, hogy az erős, jól fegyelmezett bizalmi
férfi-rendszer az a kapocs, amely össze
tartja a szervezet tagjait és a kivívott ered
ményeket megtartja és újabbakért küzd. 
Szóval, a bizalmiférfiak őrszemek a terepe
ken, akik időről-időre jelentést tesznek 
az ellenség magatartásáról és készülődé
seiről.

És ez a fontos szerve a mi mozgalmunk
nak ma úgy néz ki, mintha nem is létezett 
volna, vagy mint egy vert hadsereg, mely
ből itt is, ott is egy egy hírmondó maradt. 
Hát ennek a bűnös közönyösségnek a szer
vezett éttermi segédek vallják a kárát, ha 
rögtön hozzá nem látnak ahoz a komoly 
munkához, amelyet minden éttermi segéd
nek az érdeke megkövetel.

Azért haladéktalanul felhívunk minden 
olyan üzletet, ahol bizalmiférfi nincs, hogy 
válasszák meg a bizalmit és jelentsék azt 
be; egyúttal kérjük a szaktdrsakat, hogy 
minden hétfőn küldjék cl a bizalmiférfit az 
értekezletre. Gondoljanak a szaktársak arra 
hogy eddig másokért dolgoztak, hogy jó
létben és kényelemben éljenek ; most kezd
jék meg a munkát saját magukért és jobb
létük előmozditásáért a szervezetben, mert 
az idő kereke halad, szerződésünk lejártá
nak ideje elérkezik s ha mi igy haladunk
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a szervezeti munkálatainkkal, akkor a mi 
munkáltatóink lesznek erősebbek s bizony 
legyűrnek bennünket.

Tehát önönmagunkért fel a munkára 1

Vigalom.
A budapesti pincéregylet (éttermisegédek) 

vigalmi bizottsága által január 27-én rendezett
• Kabarett.-estély várakozáson felül sikerült. Az 
estély sikerét és fényét a jól összeállított miisor s 
a szereplők már élőre biztosították. A műsor 
számait este 10 órakor a kávéfőzők dalkara nyitotta 
meg, amelyet az igazán szép közönség nagy tet
széssel fogadott. Majd Vizváry Béla sznktárs, a 
vigalmi bizottság elnöke üdvözölte a megjelenteket. 
A műsor 1. számát (Adjátok vissza a napot) 
Spitzer J. szaktárs szavalta, elég temperamentum
mal. 2. (Népdalok) Brumülter Irmuska k. a. szép 
csengő és kellemes hangjával bilincselte le a hall
gatóság figyelmét. No, de volt is tapsvihar elég. 
Neumann E. szaktárs sikerültén adta elő házassági 
monológját. «A Jövő* dramolettben Szép L. szak- 
társ mint munkás hűen alakította a szenvedő mun
kást. Brumüller Annuska k. a. az •Igazság Isten
nője* megtestesitője volt az igazságnak* s elraga
dóan szép volt. A tapsból bőven kijutott úgy a
• munkásnak*, mint az igazság istennőjének*. Bájos 
volt Hautzinger Micike k. a. «monológjával*. A 
közönség nem is volt érte hálátlan, mert volt taps 
bőven. Jó volt Asbóth J. szaktárs kupléjából is 
egy-kettö. Kmoskó L. szaktárs -Egyvelegje* is 
megnyerte a hallgatóság tetszését. Kmoskó pálya- 
tévesztett. A tália deszkáin kitűnő alakítás volna. 
Schindler A. szaktárs «Látománya» érzéssel van 
megírva, ami Gy. E. elvtárs érdeme. A *Látomány» 
hatása nagy volt, habár Schindler szaktárs kissé 
közel volt a lámpákhoz. De azért derekasan meg
állta ő is a helyét. A hallgatóság elismeréssel volt 
érle. 12 órakor a *Kabarett*-ból megjelentek László 
Rózsi k. a., Ferenczy Károly és Ney Endre urak, 
és humoros kuplékical mulattatták a közönséget.

Az egyes énekszámokat B. Beretzky Elemér és 
Hetényi H. Albert urak kisérték, akik magas zenei 
képzettségről tettek tanúbizonyságot. A rendezőség 
is feladata magaslatán állt, mert ügyesen össze
állított műsorával élvezetes estélyt nyújtott az 
estélyen résztvevőknek. A műsor lejátszása után 
ifj. Banda Marci bandája reggelig húzta — a talpra- 
valót.

A rendezőség az estélyen közreműködőknek ez 
utón is köszönetét mond. S.

A magyarországi 
pincérmunkásság mozgalma.

(Befejező közlemény.)

(F. S.) A nyugodalmat hozó álomból 
rendesen megerősödve szokott felébredni 
a normális életet élő ember. De nem úgy 
ám a pincérek.

A pincérmunkásság, amelynek seni 
fizikailag, sem erkölcsileg nem adatott mód 
a normális életre, letargikus álmában végig
szenvedte mindama víziókat, amelyeket a 
halálraítélt érez az elmúlásának pellengére 
való állításiban.

A tespeaésszerii állapot, amely sötét 
fonálként húzódott végig a pincérség 
történetében, valóságos viviszekciót inüvel- 
tetett rajtunk, embereken, érző lényeken. 
Valósággal kísérleti nyulakká és mint 
ilyenek, nyulszivüekké váltunk, már-már 
akarni sem mertünk.

Az előbb felsorolt megcsonkítása, el
nyomatása az egyéni jognak s főleg a 
munkásnak akaratnélküli termelőeszközzé 
való degradálása, kiváltotta a pincér
munkásságból azt, amire már régebben 
megértek kvalitásuknál fogva.

Abból az egészségtelen álomból, mint
egy varázsszóra, a szociális eszmék 
derengő hajnala ébresztett fel bennünket.

Ennek a világot megváltó eszmének 
vörös sugarai elementáris erővel hatottak 
be abba a sötét világba, amelyben kizsák- 
mányolóink érdekei fogva tartottak ben
nünket.

Ennek az eszmének az örök igazságai 
tanítottak meg bennünket arra, hogy a 
főnökeinkkel való közös érdek csak humbug 
és azt csak a mi ámításunkra találtatta ki 
főnökeinkkel a profitimádat.

A szocializmus fényszóró, világitó fáklyá
jánál megláttuk azt a válaszfalat, amely a 
kizsákmányolót és a kizsákmányoltál el
választja.

Mi, pincérek, szintén rájöttünk e tanok 
felderítő erejénél fogva, hogy éppúgy, 
mint a többi ipari szakmáknál, a fokozódó
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szükséglettel szemben az áru_ előállítására 
a gyári üzem vált szükségessé. Éppúgy a 
mi szakmánknál, ugyancsak ez okból, nagy
szabású élvezeti csarnokokat kellett létesí
teni, hogy a vendégek tömege kielégíthető 
legyen.

E valóságos és lecáfolhatatlan ténynyel 
szemben bebizonyosodott az, hogy a 
pincérmunkások is a kapitalizált tőke ki
szipolyozó uralma alá kerültek, amely 
tőkének megteremtéséhez az egyéni kultuszt 
űző társadalom rossz berendezése miatt 
legelsősorban a proletariátus járul hozzá 
az értéktöbblet által, amelyet a megdolgo
zott munkája után nem a teljességében 
adnak ellenértékűi.

A helyzet tisztán áll előttünk. Bebizo
nyosodva látjuk, hogy a pincérmunkás elől 
el van zárva az ut, hogy keservesen meg
dolgozott filléreiből és szaktudása révén 
e három szakma bármelyikén is önálló 
iparossá lehessen. Ez csak a nagy tőkével 
rendelkezők privilégiuma.

A való helyzet felismerése osztály
öntudatra ébresztett bennünket. Most már 
tudjuk, hogy hol a helyünk. A mi helyünk 
a proletariátus táborában van s öntudatos 
munkásokhoz méltóan fogjuk helyünket 
megállani abban a fenséges küzdelemben, 
amely a tőke uralmának megszüntetésére 
irányul.

A magyarországi pincérmunkásság moz
galmának e rövid, vázlatos történetében 
első helyen, mint úttörőket, a budapesti 
kávéssegédeket kell felemlítenem, második
nak az éttermi segédek szakosztályát. (B.p.e.) 
A vidéken ehez az egészséges mozgalom
hoz a következő városok csatlakoztak: 
Arad, Nagyvárad, Székesfehérvár, Győr, 
Temesvár, Szeged, Kassa, Pécs, Debrecen 
és még számos gócpontjai a vidéknek.

Jelentősebb eredményeket csak a főváros 
pincérei értek el, ahol a két szakegylet 
sziklaszilárdan áll és őrködik az ország 
összpincérségének érdekei fölött.

Az elért eredményeket csak úgy fogjuk 
tudni megtartani, ha e tanokat büszkén 
vallja magáénak minden pincér és akkor 
mielőbb megérjük a proletariátus felszaba
dulását, akiknek a családjához mi is tarto
zunk, a tőke uralma alól.

Rekord.
K ávéssegéd ek  közgyűlése.

(F. S.) Akik öntudatosságuknál fogva 
nem felületesek, akik mélyebben tudnak 
gondolkodni és az ok és az okozat közötti 
összefüggést analizálni szokták, szóval 
objektíve tudnak bírálni, mindazok meg 
kell hogy döbbenjenek a cimen, amelylyel 
a lefolyt közgyűlést a címben méltatom.

Tekintsünk vissza fiatal szakszervezetünk 
mintegy két éves működésére és tapasztalni 
fogjuk, hogy azt az erőt, amelyet ettől az 
ifjú óriástól (szociáldemokrácia) nyertünk 
és amely erővel ez az ifjú óriás a világ 
proletáriátusát harci sorompóba tudta állí
tani a nagy < Mammon» sáfárjainak, a kapita
lista társadalomnak letörésére, közötte ben
nünket, pincéreket is, a kizsákmányoltak 
között a legkizsákmányoltabbakat, s ezt az 
erőt mi elfecséreltük, tehát be fogja látni szak
egyesületünk minden tagja, hogy azt nem 
a helyes irányban használtuk ki.

Ettől az erőtől mi, akik mindig gyöngék 
voltunk és gyengeségünknél fogva minden 
körülmények között áldozatul estünk mun
káltatóink profitdühének, megszédültünk és 
ahelyett, hogy a nyert erőt — amely a 
szociális öntudatban rejlik — helyes irány
ban érvényesítettük volna, avagy felhasznál
tuk volna (a mindinkább elhatalmosodó 
tőke letörésére), a nyert erőt saját magunkon 
próbáltuk ki, nagy örömére a nagyságos és 
nem nagyságos ipartársulat tagjainak.

E tudósítást abban a reményben ironi, 
hogy a szakegylet tagjai a most gyors 
egymásutánban lefolyt közgyűlésekből — 
amelyeknek megtartásában tagadhatatlanul 
rekordot értünk el — a tanulságot le-
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vonják és a jövőben erejüket nem a testvér- 
harcban fogják elpazarolni, hanem azt a 
helyes irányban felhasználva, a saját 
előrehaladására és boldogulására fogják for
dítani.

Nekünk, közösen kizsákmányolt munká
soknak, valóban nem lehet más célunk, 
mint egymás érdekeink megvédése úgy 
gazdaságilag, mint erkölcsileg! Ha a szak
egylet minden egyes tagjának ez a cél fog 
szeme előtt lebegni, úgy mihamarabb el
foglaljuk a társadalomban azt a pozíciót, 
amely bennünket mint munkásokat meg
illet.

A két napig tartó közgyűlésen a féke
vesztett szenvedély vált úrrá, A kép teljes 
volt, csak éppen a kortesnóták hiányzottak, 
mintha csak a népbolonditó koalíció ren
dezett volna alkotmányos színjátékot. A 
kávéssegédek pártokra szakadtaksmindegyik 
párt körömszakadtáig kitartott a maga jelöltje 
mellett, mig végre a választási urnából 
győztesen kerültek ki mint elnök Keszey 
Flórián, ügyvezető alelnök Neumann Izidor, 
pénztáros Deits Artúr, jegyző Krausz Ferenc, 
ellenőrök Schulmeister Gábor, Falatkai 
Győző. Az alapszabályok értelmében 40 
választmányi tag és a számvizsgálók válasz
tattak meg.

Minekünk, a Budapesti kávéssegédek 
szakegyesülete tagjainak — mint a prole
tariátus egy kiegészítő részének — teljes 
tudatában kell hogy legyünk annak, misze
rint a magyarországi szociáldemokrata párt 
programmjának egyik sarkalatos tételét az 
képezi, hogy az uj társadalmi rend meg
valósításához legelső sorban szükséges, 
hogy a proletárok osztályához tartozók 
helyzetüket felismerve, az átalakulást terv
szerű munkálkodással elősegítsék és elő
mozdítsák, szóval siettessék.

A fentiekből kifolyólag igazán és félre- 
magyarázhatatlanul kiviláglik az, hogy a 
kávéssegédek szakegyletének nem lehet 
más célja, mint tagjaival helyzetüket meg
ismertetni, feladataiknak tudatára ébreszteni 
és úgy testileg mint szellemileg a bekövet
kezendő nagy olympusi harcjátékhoz kell 
nevelnie.

A bekövetkezendő olympusi nagy harc
játék rendezői ezúttal nem a koronás cézá
rok lesznek, hanem a némán tűrő prole
tariátus lesz, amelyhez mi is tartozunk és épp 
ezért tanítsunk, neveljünk, hogy az emberi 
jogokért indítandó harc készületlenül ne 
találjon bennünket. Úgy legyen!

A németországi éttermi segé
dek szövetségének tiz éves 

jubileuma.
Németországi testvérszövetségünkre je

lentős eseménynyel kezdődött az uj esz
tendő : létrejöttének tizedik évfordulóját 
ünnepelte. Mikor a múlt század kilencvenes 
évének elején Németország munkássága 
ébredezni kezdett, az öntudatosabb éttermi 
segédek is alakítottak néhány szervezetet. 
De e szervezeteknek számtalan ellenséggel 
kellett megküzdcnfök. A rövidlátó, fukar és 
brutális vállalkozókon kívül fel kellett ven
niük a küzdelmet az éttermi segédek munka
erejét vampirmódra kiszipolyozó ügynökök
kel. De ezeknél még sokkal veszedelme
sebbek voltak a saját sorainkban levő ellen
ségek, a különböző _ kártya-egyletekben 
tanyázó szaktársak, tizek mindannyian 
eleinte kigunyolták az osztálytiutatos éttermi 
segédeket. De csakhamar egyre nagyobb 
lett azok száma, kik a szervezetektől felni 
kezdtek és a közönyösek nagy tábora mellé 
az elkeseredett ellenségek sokasága sorako
zott. A régi egyesületek vezetői veszedel
mesnek tartották magukra az uj szerveze
teket; féltek az uj harcosoktól, az általuk 
terjesztett felvilágosítástól.

Ámde az uj mozgalom csakhamar tiszte
letet tudott magának parancsolni. Csakha
mar véget ért az az idő, mikor az ellen
felek megelégedhettek a gúnyolódással. A

különböző helyi szervezetek rövid idő 
alatt annyira megerősödtek, hogy 1897 ok
tóber havában értekezletre jöttek össze 
Berlinben és kimondták, hogy a különböző 
szervezetek január elsején feloszlanak és 
tagjaik egyetlen birodalmi szövetségben 
tömörülnek. Ez meg is történt és igy lett 
az 1898. esztendő a szövetség alapitói éve.

Eleinte természetesen csak csekély számú 
tagja volt a szövetségnek: 1898 január el
sején csak 915 tagot számlált. De ezentúl 
állandó volt a szaporodás, habár nem is 
menj olyan gyorsan, mint azt a vérmesebb 
reményű szaktársak elvárták. Két év múlva, 
azaz 1899 december 31-én a tagok száma 
1387 volt, azaz 472-vel szaporodott. A szö
vetség első kongresszusát 1900 március 
havában tartotta meg. A közgyűlés tanács
kozásai uj életet öntöttek a szaktársakba, 
akik immár fokozottabb erővel láttak az 
agitációhoz. Ennek eredménye azután csak
hamar mutatkozott is. A szövetségnek 1901 
december végén 1973 tagja volt; a taglét
szám 1905 végén már 2704-re szaporodott 
fel; két év múlva, azaz 1905 végén 3908 
volt a rendesen fizető tagok száma. Innen 
azután niég gyorsabb tempóban halad a 
szövetség. Az elmúlt év végén már 7000 
tagja volt; ehez járul még 500 uj tag, kik 
eddig mint kávéssegédek, külön voltak 
szervezve — e szám azért oly csekély, 
mert a kávéházi élet Németországban nincs 
annyira meghonosodva — és ez év elején 
csatlakoztak a szövetséghez. Ezeket csak
hamar nyomon fogják követni a szállodai 
alkalmazottak is, úgy, hogy 1908 végén a 
a szövetség bizonyára jóval túl fogja ha
ladni az első tízezrei.

A fejlődés, amint látjuk, nem valami túl
ságosan gyorsan megy, de viszont állandó; 
ez mutatja, hogy a fejlődés természetes. 
Erről különben is meggyőződhetünk, ha 
a szövetség pénzügyi viszonyait vesszük 
tekintetbe. Á különböző feloszlott egyletek 
vagyona, mely a szövetség birtokába ment 
át, 1486 márkára rúgott. Ez az összeg oly 
csekély volt, hogy a szövetség igazgatásá
hoz szükséges anyagot se lehetett besze
rezni rajta. A szövetséget a német szak- 
szervezetek főbizottsága segítette ki (meg
felel a mi szaktanácsunknak), kitől az uj 
szövetség 750 márka kölcsönt vett fel. Ezt 
az összeget azonban még az vége előtt 
visszatérítette és az első év végén a szö
vetség vagyonállománya már 7482 márkára, 
a második év végén már 10.580 márkára 
rúgott. A szövetség ma több, mint 70.000 
márka vagyonnal rendelkezik.

A szövetség működéséről csak néhány 
hónap előtt emlékeztünk meg e helyen, 
úgy, hogy feleslegesnek tartjuk, hogy e 
működést újból részletezzük: mint osztály
tudatos szervezet mindenütt heves harcot 
vívott meg tagjai érdekében, támogatta a 
gyengéket és szerencsétleneket (különböző 
támogatásokra mintegy 100.000 márkát for
dított) ; de legnagyobb érdemei tagjainak 
felvilágosítása terén van.

A szövetség sok sikert is mutathat fel. 
A szervezett éttermi segédek gazdasági 
helyzetén sikerült számos javítást elérni, 
ingyenes közvetítője révén igen nagy ösz- 
szegeket takarított meg tagjai számára. A 
szakmában dühöngő visszás állapotok fel
sorolásával az egész közvéleményt meg
győzte a tarthatatlan állapotokról, úgy hogy 
a kormánynak is közbe kellett lépni. Mint
hogy már megemlékeztünk róla, az éttermi 
és kávés szakmában alkalmazott segédek 
munkaidejét a kormány szabályozta; az 
ügynökök garázdálkodásának ugyancsak 
határt szabott a kormány.

Német szaktársaink a tízéves jubileumot 
csak szerényen ülik meg. Egy évtized alatt 
— jelentik ki — 7000 tag nem mond va
lami sokat. Ez igaz ugyan, de mindamellett 
túlzott a szerénység. Aki ismeri a szak
mánkban uralkodó — de különösen a né
met — állapotokat, annak be kell vallani, 
hogy a sok fáradozás meghozta sikerét. A 
hétezer állandó, rendszeres tag szép ered
mény. Németországban ugyanis nincs any-

nyira kifejlődve a kávéházi és vendéglői 
élet — számukra csak a nagyobb vendég
lők jönnek tekintetbe —, mint például ná
lunk. A jó lakás és kereseti viszonyok kel
lemes otthont biztosítanak a lakosság nagy 
többsége számára. Csak nagyobb urak, a 
szervezkedni akaró munkásság ellenségei 
járnak kávéházakba, vendéglőkbe; ezek 
szolgáltatják ki magukat a pincérekkel. 
Ámde ezek sokkal jobb bánásmódban ré
szesítik a velük függőségi viszonyban levő 
egyéneket, mint például a magyar «urak». 
Találóan mondja egy német iró, hogy sehol 
a világon nincs oly ür az uralkodó és el
nyomott osztályok között, sehol sem érez
tetik annyira a társadalmi különbséget, 
mint Magyarországban. így aztán nem 
csoda, ha különösen a szakmánkban mii- 
ködő alkalmazottak csak nehezen ébrednek 
öntudatra.

Ez az oka annak, hogy a felemás pincér
egyletek tán seholsemburjánoztak fel annyira, 
seholsem örvendenek oly s z ív ó s  életnek, 
mint Németországban. Annál nagyobb 
testvérszövetségünk érdeme, hogy mégis 
meg tudta győzni szaktársaink jórészét az 
öntudatos szervezkedés szükséges voltáról 
és ma nagy, lelkes és áldozatkész csapat 
tömörül a szövetség lobogója alá.

Német szaktársaink ünnepében őszinte 
örömmel vesz részt a magyarországi éttermi 
segédek öntudatos csapata és a testvér
szövetség tiz éves sikeres küzdelmeiből 
uj erőt és lelkesedést merít újabb harcaihoz.

Kávéfőzők köréből.
Zászlófelavatás.

Nagyon szépen sikerült ünnepély kereté
ben folyt le a budapesti kávéfőzők január 
hó 28-án rendezett zászlófelavatása. Tagad
hatatlan, hogy eme ünnepély már csak 
azért is nagy jelentőségűnek mondható, 
mert amidőn az egyesület évekkel ezelőtt 
megalakult, nemzeti szinü lobogó alatt 
kezdte meg a működését.

A kávéfőző munkások azonban csakhamar 
felismerték osztályhelyzetüket és hátat for
dítva a nagy kizsákmányoló hazafiak három 
színének, az osztályharc alapjára helyez
kedtek és liosszn évek fáradságos munkája 
után ma avaiták fel a harc szimbólumát, az 
egyesület, a szociáldemokrácia forradalmi 
zászlóját.

Délután fél 4 órakor nyitotta meg Nagy 
István alelnök az ünnepélyt, aki gyönyörűen 
vázolva az egyesület fejlődését, azt mondja, 
hogy határkő a kávéfőzők életében a mai 
ünnepély, mert a mai napon itt egybesereg- 
lett ünneplő szakfársak osztálytudat, fegye
lem és műveltség tekintetében, messze 
felülmúlják a régi idők háromszinü kávé
főző munkásait.

Utána Bokányi Dezső elvtárs közel egy 
óráig tartó remek szép beszédben vázolta 
a mai ünnepély jelentőségét, az összetartás 
véghetetlen nagy hatalmát, a munkásmoz
galom forradalmi jelentőségét, végül fel
hívja az ünneplőket, hogy nemcsak az 
ünnepek, hanem a harcok alkalmával is 
büszkén álljanak a ma felavatott harci jel
vény alá.

Bokányi elvtárs beszéde alatt lehullt a 
lepel a hatalmas szép zászlóról és az ün
neplő sereg szűnni nem akaró tapsorkán
nal jutalmazta a szónokot.

Ezután zárt négyes sorokba tömörülve 
az egyesület helyiségéből a sándortéri 
Gutenberg-palotá'oa vonult és mindenütt 
méltó feltűnést keltett a hatalmas tömeg.

A menet élén a dalkar haladt, amelyre 
szintén büszkék lehetnek a kávéfőzők és 
ha a most megindult fejlődési fokozaton a 
dalkar is megállja a helyét, úgy rövid idő 
alatt oly magas színvonalra emelkedik, 
amely nagyon szép jövővel kecsegteti ezt 
a fiatal, de törekvő testületet.

Utána Takács János és Kabát András 
szaktársainknak színes szalaggal díszített 
gyöngyörü szépségű két leányától kisérve 
Horváth János szaktárs vitte a hatalmas 
zászlót.
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A körúti kávéházak ablakait és kapuit 
azok szerencsétlen szaktársak lepték el, 
akik akkor is kénytelnek voltak dolgozni, 
amikor testvéreik ünnepet ülnek; azonban 
nagyon meglátszott rajtuk, hogy ha nem is 
lehetnek jelen a szép ünnepen, a lelkűk 
az ott mulat a gyöngyörü zászló alatt, 
amelyet oly büszkén lengetett a téli szél.

A Outenberg-palotába érve, este 8 óra
kor nyitotta meg Nagy István bálelnök a 
táncestélyt, amelyen Dénes Józsi reggelig 
húzta a talp alá valót, csak egyszer zavarta 
meg őt a fotografus-masina és a gyönyörű 
szép közönség, az mulatott. Fiatal és öreg 
párok, remek szép asszonyok, ennivaló 
kedves leányok tűzzel járták hajnalig a 
táncot, amely után sok szép emlékkel nyu
godni tért a kedves közönség a bál után.

Felülfizettek a következők: Kasznár N. 
10.—, Szeifert A. 10.—, Gárdonyi J. 10.—, 
Neumann és Schwarz 10.—, Kallós M. 
10.—, Klein I. 5.—, Salczer 1. 5.—, Bayer M. 
10—, (a Rivieria-kávéházból: Kovács Zs. 
10.—, N. N. ruhatáros 1.—, Bcne P. 10.—, 
Csorovics J. 2.—, Fodor M. 2.—, Svare S.
2.—, Figyelmesi J. —.60, Szulusz 1. —.50, 
Jenás J. —.40, Tóth I. —.50), Springer J.
5.—, Kozma I. 1.—, Száraz L. 3.—, 
Izsák Zs. 1.—, Bereczky L. 10.—, Kovács J. 
10.—, Nagy J. —.60, Horváth j.-né 1.—, 
Vass N. 1,—, Schiesl A, 5.—, Virág M.-né 
—.40, Dávid T. 1.—, Kiss l.-né 1.—, 
Törtei Gy.-né 1.—, Németh Gy. 1.—, 
Vinczencz A. 1.—, Csernák L. 5.—, Makray J.
1.—, László V. 2.—, Kemény A. 3.—, 
Márkus elvtárs 2.—, Lada S. —.40, Deutsch L.
4. —, Gudmon S. 5.—, Sztraka A. 1.—, 
Száva A. 1.—, N. N. 1.—, Krausz I. 5.—, 
dr. Ujlaky G. 4.—, Boór J. 1.—, Lukács P.
1.—, Reitter R. 1.—, Pályi J. 10.—, 
Németh 1. 1.—, Poscharnig J.-né 2.—, 
Nagy L, 1.—, Kóczán K. 2.—, Szlávik F.
1.—, Fritz J. 1.—, Posta J. 1.—, Mán J.
1.—, Szaladnya M. —.60, Varga G. —.50, 
Rujp A. 2.—, Karvalics J. —.60, Kabát J.
1.—, Burger J. 1.—, Horváth J. 1.—, 
Zsabenbock J. 4.—, Katona G. 5.—, Pickler 
A. né 2.—, Tánczos M. 1.—, Keszeg I. 1.—, 
Magyar Gy. 5.—, UporJ. 5,—, Kis ű. — .80, 
Sarkadi J. —.80, Ludvig Dóra 1.20, Rányi D.
1.—, Robovits K. 1.20, Scheífer I. 20.—, 
llics Gy. 20.—, Hanusz B. 3.—, Freund N.
5. —, Zwack és társa 2.40, Berger N. 2.40, 
Hungária-szálloda 2.40, Kávés-lpartársulat
5.—, Goldberger S. 10.—, Nagy István 5.—, 
Lusztig M. 4.—, Splendid-konyha 3.60, 
Gerstl F.-né 2.—, Geizlinger 1. 5.—, Kis S.
1. —, Hermann Gy. 5.—, Mitsek testvérek 
5-—, Liedl J. 5.—, Harkai M. 4.—, Balog J.
2. —, Szántó B. 5.—, Riber J. 2.—, Reif L. 
—.80, Timár J. —.40, Bresztyák I. 2.—, 
Lassú 1. 1.20, Waldmann 1. 5.—, Törley J. 
és társa 10.—, Boros F. 1.40, Bedner Gy. 
—.80, Francois L. és társa 6 üveg pezsgő, 
Almási K. 6.—, Cserniga Gy. 4.—, Szalai A. 
—.60, Csernák I. 1.—, Heizler 1. 1.—, 
Rebeles S.-né 2.—, Sterk F. 2.—, Nagy J.
2.—, Sémán K. 5.—, Hamburger A. 5.— 
Fekete L. 2.—, Nyársik J. 1.20, Kolárcsik M. 
1.20, Kukalinczky R. 1.20, Vida V. 1.20, 
Galsi 1. 1.—, Kiéin László 1.20, Schwarz E. 
—.80, Izer V. 1.20, Klein testvérek 10.—, 
Farkas I. 5.—, Halasi Gy. 5.—, Pelczmann P. 
5.—, Jámbor J. 2.—, Márcsik A. —.60, 
Kiss S. 1.20, Nagy F. —.50, Gáspár M. 
—.50, Kovács 1. 1.—, Schwarz L. 1.20, 
Rosenzweig J. 1.20, Czuckermann vendéglős 
5.—, Schönherr 1 kor.

A rendező bizottság nevében úgy a 
felüiíizetőknek, mint a közreműködőknek 
ezúton is köszönetét mond:

Nagy István Bereczky Lajos
bálelnök. főrendező.

Jflmdenüti, ahol megfordultok, 
agitáljatok a „Ppszava" érde
kében!

SZEMLE.
Az első fecske. Ne higyje senki, hogy 

azokról az apró szárnyasokról beszélünk, 
amelyek minden tavaszszal kedves csicser
géssel keresnek fel bennünket.

Emberről lévén szó, akinek a csicsergése 
közben rögtön arra gondolunk, hogy «eső» 
lesz; de ezt az embert nem is lehet a madarak
hoz, legfelebb «a jó madarakéhoz hason
lítani. Különben is nagyon bajos meg
állapítani, hogy a teremtés melyik osztályá
hoz tartozik, mert a vérszopó pióca termé
szete után embernek sem mondható.

Hogy ezekután ennek a jó urnák nem 
valami fényes bizonyítványa van a tisztesség
ről az bizonyos, pedig de szörnyen fel
háborodna, ha nem a tisztességes emberekkel 
említenék egy sorban.

Szerinte pedig feltétlen elismerést érdemlő 
tisztességes cselekedet az, hogy ne csak a 
munkásait zsákmányolja ki a végletekig 
(mert kizsákmányoló aa isten adta), hanem 
a saját kartársait is hátba támadja, amikor 
fütyül arra a határozatra, amelyet a kávés- 
ipartársulat 1907. évi április hó 15-én hozott 
és amelyet az összes ipartársulati tagokra 
kötelezővé emelt.

Nem tudjuk, hogy van-e tudomása a 
kávésipartársulatnak arról, hogy Simon Pál 
ur, a Váci-köruti Páris-szálló tulajdonosa, 
mily gyalázatos manipulációt uz a társulattal 
szemben, hogy ily visszaéléseket el mer 
követni. Vagy a kollektív szerződés nem 
mindenkire kötelező? Mindenesetre fel

A szerkesztő ur nem fizet. Vettük az 
alábbi levelet:

December 14-én a «Nádor»-kávéházba 
bejött Oyőrffy József, a Magyar Sajtó szer
kesztője és csinált 5 kor. 70 fill. cechet s 
azután odébb állt. Az eset után negyed
napra felkerestem a szerkesztő urat s kér
tem őt nálam levő tartozásának kiegyenlí
tésére. Ó erre azt felelte nem fizet s ha 
nekem úgy tetszik, pereljem be. Én távoz
tam, mert kirúgással fenyegetett és rendőr
rel akart kidobatni.

December 27-én, amikor utoljára nála 
jártam, meggondolta a dolgot és rendőrt 
hivatott távozásom után, aki engem az üz
letben igazolásra szólított fel. Néhány nap 
múlva az V. kerületi kapitányságtól kihágási 
ügyben idézést kaptam, amelyen meg nem 
jelenthettem. A második idézésre meg
jelentem és a rendőrfogalmazó azon a 
címen, hogy én Győrffy újságíró helyisé
gében botrányt csináltam, elitéit 10 korona 
pénzbüntetésre vagy 24 órai elzárásra. A 
«szerkesztő un , aki bizonyosan lapjában 
másoknak az erkölcsökről ir akkor, amikor 
én igazságomért 10 koronát fizetek vagy 
24 órát a dutyiban ülhetek azért, mert a 
pénzemet mertem követelni egy cgentle- 
man»-től, aki a polgári társadalomnak bi
zonyosan «kifogástalan» tagja. A nevezett 
úri embert szaktársaim figyelmébe ajánlom.

f i . ,/.
A budapesti kerületi m unkásblzto-

sitó pénztár értesíti tagjait, hogy a Hársfa
utca 13—15. sz. a. levő sebészeten a ren
delő-órát megváltoztatja olyképp, hogy a 
II. számú sebészeti rendelés, mely eddig 
V212—1-ig tartott, folyó évi február 1-étóí 
kezdődőleg délután 5—7-ig fog megtartatni, 
mig az I. számú sebészeti rendelés to
vábbra is délelőtt 8—V210 óráig fog meg
tartatni.

hívjuk rá a társulat figyelmét.
De most beszéljünk arról, miért első 

fecske ez az ur. Nem azért, mert tavaszt 
csinált, hanem azért, mert neki jutott az a 
dicsőség, hogy az egyesület titkárának a 
nehéz pályáján port akasszon a nyakába 
csak azért, mert egy alkalommal arra merte 
figyelmeztetni, hogy tisztességes ember 
nem szokta megszegni a becsületszavát.

De amint egy fecske nem csinál tavaszt, 
éppen úgy hiába fognak a simonpálok 
gyalázatos szellemei Kovács elvtárs feje 
fölött- törvényszéki meghívók alakjában 
kisérteni. Ők sem fogják elriasztani attól, 
hogy a megkezdett munkáját tovább ne 
folytassa mindaddig, mig simonpálok lesznek 
a kávés urak közölt.

A IV. szakszervezett kongresszus.
Negyedszer ültek együtt a magyarországi 
proletárság gazdasági mozgalmának kép
viselői a január hó 5, 6 és 7-én meg
tartott szakszervezeti kongresszuson, mely 
Budapesten, az uj városháza közgyűlési 
termében folyt le, amelyen a mi szerveze
teink először vettek részt.

A munkásság gazdasági mozgalma, az 
élet közvetlen küzdelmeiből folyó reális 
munka, amelynél nem az eszmei szépsé
gek, hanem a pozitív eredmények képezik 
a diszt. Ezért a gazdasági mozgalom nem 
merülhet el a nagy általánosságban, hanem 
konkrét eredményeket kell felmutatnia, egy
szerű számadatokban, amelyek mérlegét 
képezik haladásának vagy hanyatlásának.

Örömmel konstatálhatjuk, hogy a magyar- 
országi munkásság gazdasági mozgalma 
eddig csak sikereket tud felmutatni, veszte
ségek nélkül. A kongresszus maga tett 
erről tanúbizonyságot és akik ott voltak a 
magyarországi szakszervezetek első kon
gresszusán és ezen a negyediken is, ön
kéntelenül átérezték annak a haladásnak 
nagyságát, melyet a gazdasági mozgalom 
megtett az utolsó másfél évtized alatt.

A szakszervezetek munkálkodásáról bő
vebb tudósítást jövő számunkban hozunk

A budapesti pincérek szak- és munka-
közvetítő (kávéssegédek) egyesülete 1907 
december 10-én újonnan átalakított helyi
ségében megnyitó ünnepélyt tartott.

Az ünnepélyen az alábbiak voltak szíve
sek felülfizetni:

Klein Márton 3’20, Bauer Zsigmond l -—, 
Bányai N. I-—, N. N. —'60, N. N. —-20, 
N. N. --'40, Weinman Sándor —'80, Breier 
Sándor 1'—, Vitron Rezső 1'20, Győrfi 
József L20, Weisz Miklós —'80, N. N. 
— 20, Cseszkó János 4-20, Pick Gyula 120, 
Kannengiszer Jakab 1 *20, Albecker Sándor 
6'80, Kohn Mór —'40, Weisz D. Dani 
—•40, Geiszlinger Endre —'80, Weisz Izidor 
1'20, Farkas K. Gyula --'80, Löffelmann 
Jenő —-80. Nagy Géza —-80, Gáner József 
—•80, N. N. —'20, N. N. —'20, Schul- 
meiszter Gábor —’60, N, N. —.20, N. N. 
—■20, Stéhlig György —'60, Neumann Ká
roly és Schwarz Béla 5'—, Csillag Géza 
—•60, Hermaun Gyula 1-—, Reisz Salamon 
1'20, Mersics Elemér —-40, Antony Fülöp 
1'40, N. N. —'20, Deutsch Sándor 1-—, 
Briicker Emil 1-—, Csillag Béla 2'—, Her- 
czog Kálmán 1.—, Biermann Hugó 1-—, 
Scháffer Dezső —’80, Vichnalek Ferenc 1.—, 
Fiaász Gyula 1'—, Wolff Keresztély 1-20, 
Rosenfeld Bernát —■'20, Grosz Jenő — 20, 
Muhr Gyula —-20, Albrecht Ferenc —‘20, 
Vigh István 220, Stern Ignác 2'20, N. N. 
—•20, Vizváry Béla 5-—, Mittermayer Jó
zsef —'20, Grünfeld Sándor —'20, N. N. 
—•20, Polnauer Sándor T20, Reichenfeld 
Dezső —-20, Blau Béla P20, Südler Gábor
1-20, Messinger Sándor F20, Nagy Károly 
(City káv.) —-20, Klampár Imre —-20, Jan- 
kovics Anna (City káv.) 1-— , Bettelheim 
Ferenc —-20, Steicz Lajos —-20, Rigó Jó
zsef —-20, Kondor Ferenc —-20, Weisz 
Mihály —-20, Schwarcz Zsigmond —'20, 
Marton N. 1'20, Morva Károly !•_ , Kovács 
Kálmán —'60, Márton Sándor —’20, N. N. 
“ ' 5  Váray János 2'—, Francsics Károly 
-•80, Hermanoyszky Oyula 2 '- ,  Szunyoghy 
István - -80 Klein Katinka !•— összesen 
80 kor. 90 fill.
Zuckermandl Miksa

vig. biz, pénztáros Falatkay Oyőzó 
vig. biz. titkár.
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Szervezeti ügyek.
Az alábbi levelet kap tuk : «T. szer

kesztő elvtárs! Kérem legyen szives alábbi 
soraimnak szaklapunk legközelebbi számá
ban helyt adni. Január hó 20-án tartott 
taggyűlésünkön én is megjelentem. A tanács
kozás folyamán egyes szaktársaim inkorrekt 
viselkedéseire megjegyzést tettem, amelyből 
kifolyólag most némely szaktársam azt 
igyekszik bizonyítani, hogy én megsértettem 
összes szaktársaimat. Mint öntudatos mun
kás tartozom a magam és szervezetem 
reputációja érdekében rövidesen a tényt 
magát ismertetni.

Amikor elnöklő szaktársam Falatkaynak 
a szót megadta, ugyanakkor Krausz szak
társ is jelezte, hogy ő is beszélni akar. Amikor 
ezt a mellettem ülő Grüner szaktársam 
észrevette, nem törődve tüdejének meg
erőltetésével, elkezdett kiabálni: Éljen, éljen! 
Beszélj Feri! Ferit halljuk! Na beszélj már! 
Természetes, ez a jelenet egy kis zavart 
idézett elő s ez alkalommal Grüner szak- 
társam a mellette ülő szaklárshoz fordulva, 
összeszoritva markát, _ mondván: No ezt 
öregül megcsináltam! Én ezeket látva meg- 
botránkozva azt mondtam, hogy az ilyen 
eljárás pálinkamérésbe való gazság. Ez a 
tény. Tehát én szaktársaimat nem sértettem, 
csak hibáztam annyiban, hogy nem a vezető
ségnél kértem azt, hogy az ilyen eljárások
nál legyen szigorú, hogy öntudatos mun
kások közt ily esetek ne történjenek.

Budapest, 1908 január hó.
Sonnenschein Ede,

kávéssegéd, főpincér>.
♦ * *

Közreadtuk a fenti levelet már csak 
azért is, mert tendenciája a levélnek az, 
hogy aláírója szaktársai összességének elég
tételt ad — esetleg félreértett szavaiért.

A szerkesztő.
H ernhut ur «legénykedik». Hernhut 

ur, aki télen kis-, nyáron nagyvendéglős 
szerepet visz, mellékfoglalkozásképpen a 
jégpályán meg főpincér is szokott lenni, a 
múlt hetekben a jégpályánál a szervező 
bizottságunk egyik tagja arra kérte Hernhut 
urat, hogy a jégpályánál a közönség ki
szolgálására szükséges kisegítő pincéreket 
a BPE-tó'l vegye, annál is inkább, mert 
annak idején ő is aláírta a BPE-tel kötött 
kollektív szerződést. Hernhut e feiszólitásra 
az egyletről egy csöppet sem emberhez 
méltóan nyilatkozott, a szervező bizottságot 
meg egyenesen megfenyegető imigyen: 
«No csak jöjjön hozzám a szervező bizott
ságuk, majd bikacsökkel verem ki őket.» 
Mi ezekre csak annyit mondunk, hogy 
Hernhut ur, egy kissé hátrább az agarakkal! 
A jégréteg már felolvadt s nem messze az 
idő, hogy a jégréteg helyét zöld pázsit 
váltja fel s akkor ön kaphat, ha nem is 
azzal a bizonyos «bikacsökkel», de a «boy- 
kottal* tust, amely egy csöppet sem kellemes, 
még a bikacsököt forgató munkáltatóknak 
sem, akik «bikacsök» nélkül is tudnak 
brutálisok lenni, ha azt valaki eltűri. Jó 
lesz, Hernhut ur, más húrokat pengetni, 
mert ma már még sem lehet ám bikacsök
kel kifizetni a pincérmunkást sem, mint az 
elmúlt «jó» időkben. Bizony nagyot fordult 
a világ kereke, mert a haladás kicsavarta a 
hajdúk kezéből a mogyorófa pálcát; a 
pincérek szervezete meg a Hernhutok 
kezéből vette ki a bikacsökkös áldást.

A «D ebrecen» szálloda bérlője sem 
akar kisebb legény lenni Hernhut kar
társánál, ő is fenyeget. De hagyjuk meg a 
bérlő urat az ő kellemes érzésében, hogy 
tőle retteg még a «devla» is, mert hát 
bizony hatalmas ur ő is a portáján. Hanem 
a «Debrecen* szállodában alkalmazott szak- 
társak mit szólnak ahoz, ha egy napon

bérlő® gazdájuk odébb ad rajtuk s akkor 
a t. szaktárs - urak® majd találkozni fognak 
velünk, akik eddig hiába felszólítottuk a szak
társ .urakat® a szervezkedésre és a szer
vezett éttermi segédek élnek azzal a jogukkal, 
hogy a szervezetlen pincért nem tűrik

maguk mellett. Nem ártana, ha már önök 
ott a «Debrecen»-ben megemberelnék 
magukat és beiratkoznának a szervezetbe, 
amelynek ma már minden józanul gondol
kozó pincér tagja. Majd meglátjuk, hogy 
önök tudnak-e józanul gondolkozni.

B ocsánatkérő nyilatkozat. Alulírott 
bocsánatot kérek az éttermi segédektől azért, 
mivel felindulásomban tagsági és lapelő
fizetési könyvemet eltéptem. Ígérem, hogy 
ezután szervezetem ellen nem fogok véteni 
s magamat mint öntudatos munkás fogom 
viselni.

Budapest, 1908 január 29.
Boros Imre
éttermisegéd.

A m agyarországi szállodai, étterm i és 
kávéházi alkalm azottak  Budapesten 
1907 ok tóber 15-én és 16-án m egtar
to tt I. országos szakkongresszusának 

jegyzőkönyve. (Folytatás.)

Egv olyan társadalomban, amelyben, hogy úgy 
mondjam, dúsgazdag niíbobok és szegény Lázárok 
szorosan egymást morzsolják, lökik és taszítják, 
egy ilyen társadalomban a ptostituciő egy nagy és 
magas uzsoravirággá nő, ceine Schmarotzerpflanze-, 
ahogy Kampffmayer mondja. És mindaddig, amíg a 
mai társadalomban lesznek nők, akik, hogy meg
élhessenek, magúkat áruba bocsátják, a prostitúciót 
gyökerestől kiszakítani nem lehet, addig a prosti
tuáltak tömegesen fognak hemzsegni az utcák
ban, a vendéglőkben és kávéházakban. De a pincér- 
nők prostitúciója is abban a pillanatban meg fog 
szűnni lassan, amely pillanatban mi a pincérnőket 
kiemeljük a rabszolganő-sorsból és a szervezet 
erejével megfinomult modern bérmunkásnőkké csi
náljuk őket, és a szociáldemokrácia asszimiláló 
erejével függetleníteni fogjuk őket, hogy a saját 
lábukon megállva, ne kelljen magukat áruba bocsá
tani és ne kelljen nekik proletár munkásteslvércik 
tltáni harcát sztrájktöréssel pozdorjává törni!

Én, tisztelt kongresszus, a következő szavakkal 
zárom előadásomat: A kizsákmányolt, gazdaságilag 
és politikailag joglalan asszonya a proletariátusnak, 
lealjasitotta magát testének árubabocsátásával, meri 
erre a kapitalizmus kényszeritette. Ezt el kell 
ismerni mindenkinek, ezt koncedálni kell. De mi az 
utóbbi években egy nemes és heroikus küzdelem
nek vagyunk a szemtanúi: a nő küzdelmének, hogy 
magát egyenjogusitsa a férfiúval. És ez a küzdelem 
abban a pillanatban meg fog szűnni, amikor a nő 
be fog vonulni az összes gazdasági állásokba és 
azokban egy becsületes és tisztességes megélhetést 
fog magának kikiizdeni, amely messze-messze ki 
fogja őt emelni ebből a mai csábos, semmittévő 
és céda milliöből és amely osztályrészesévé fogja 
tenni mindama sok-sok szellemi és materiális kincs
nek és kultúrának, amelyeket mi proletárok hoztunk 
a napvilágra az emberi társadalom kimeríthetetlen 
és mély kohójából. A mi munkáltatóink beledobták 
a pincérnőket a hatalom segítségével a vendéglők 
és kávéházuk ingatag forgatagába, hogy megnkadá- 
lyozzák vele az összes alkalmazottak szervezke
dését. Erre mi csak azt válaszolhatjuk: Tévedtek, 
urak! Mi nem fogunk végiggázolni a pincérnőkön, 
hanem visszaadjuk őket a családnak, az életnek, a 
becsületnek, az emberiségnek, mi nem gördítünk 
akadályokat a fejlődés elé, mert mi a haladás 
emberei vagyunk, mi nevelni t's szemezni fogjuk a 
pincérnőket és fel fogjuk őket emelni a szociál
demokráciába ! (Lelkes éljenzés és taps.)

Kis Lajos (Kassa): T. országos kongresszus! 
Először is üdvözlöm önöket a kassai szervezett 
pincérmunkások nevében. Boór Jenő elvtársam a 
pincérek gazdasági helyzetéről beszélt, de meg
feledkezett arról, hogy a pincérnek gazdasági hely
zete a megélhetés. A pincér az egyedüli munkás, 
kinek fizetése nincsen. Fizetést a munkáltatók nem 
adhatnak, amennyit borravalóképpen keresünk. A 
borravaló tiszteletdij, például az áilomásfőnök, amit 
újévkor kap, az nem borravaló, hanem tiszteletdij. 
A mienk aem egyéb, mert megkívánják a fekete 
ruhát, a fehér masnit, a tiszta inget, azt pedig a 
11 korona heti fizetésből teljesíteni nem lehet. Rá 
vagyunk utalva tehát a nagyközönségre, ennek 
pedig 700/v-a jogot vindikál magának arra, hogy a 
pincérmunkást lekicsinyelje, vele gorombáskod’jon 
és pedig azért, mert borravalót ad. Ln kérem, 
vegyék programmba a pincérek borravalókérdését. 
(Helyeslés és éljenzés.)

Goldberger Miksa (Szeged): T. kongresszus! Igen 
t. munkástársak 1 Azt hiszem, nem kell bővebben, 
magyaráznom, hogy helyzetünk miképpen áll, hogy 
miért Jött össze annyi sápadt arc, beteges és rossz- 
tiidejii ember. Mikor ezer évvel ezelőtt a magyarok 
bejöttek Magyarországba, Pusztaszeren kimondták, 
hogy amit közösen szerzünk, az közös lesz. Ma, 
ezer év után másképpen áll a helyzet Magynr- 
országban. Azért jöttünk össze, hogy tij vérszerző
dést Kössünk, u| eszmét vessünk felszínre, amely 
eszme az elnyomott osztály helyzetén segít. 250 
évvel ezelőtt a parasztság nem volt megelégedve 
helyzetével és Dózsa Gyórgygyel élén fellázadt. Mi 
sem vagyunk megelégedve helyzetünkkel. Mi képez
zük a társadalomnak legelnyomottabb osztályát, 
akik frakkban nagyságos és méltóságos urakat szol
gálunk ki és akiknek odahaza kenyérre sem jut,

iskoláztatni sem tudjuk gyermekeinket. Összejöt
tünk, hogy gazdaságilag jobb helyzetet biztosítsunk 
magunknak. Három évvel ezelőtt, mikor még egyik 
munkás a másiknak ellensége volt, már akkor be
láttam, hogy csak egy eszmének van jövője. Mi 
más ipari munkásokat, mikor sztrájkban állanak, nem 
helyettesíthetünk, inig minket mindig helyettesít
hetnek.

Azt gondolom, ismerik a szegedi pincérek hely
zeté!. Ott is tömörültünk, de a harcot sikerre! meg
vívni nem lehetett. Remélem eljön az idő, mikor a 
munkásokat tömörülésük következtében észreveszik 
és be fogják látni, hogy pincérmunkások helyzeté
vel is törődni kell. A szegedi pincérmunkásokat le
törték és r.em is Jutott volna eszükbe talán meg
bízottat küldeni. De ott a munkások, dacára annak, 
hogy letörték őket, tömörülnek asztaltársaságokban 
és azt is sikerült kivinni, hogy nyilvános gyűlést 
tartottunk. Hogy minket letörték, ez csak tanulság 
a jövőre nézve arra, hogy előre törekedjünk.

A szegedi pincérmunkásság nevében üdvözletét 
hoztam és kérjük önöket, tartsanak ki és a szer
vezetlen pincérmunkásokat szervezzék, küzdjenek, 
harcoljanak azon eszméért, amely a munkásság 
megváltását fogja maga után hozni. (Lelkes éljen
zés és, taps.)

Elnök: Több felszólaló nem jelentkezett, kérem 
a határozati javaslat felolvasását.

Bob)- Jenő: Mielőtt a határozati javaslatot fel
olvasnám. engedjék meg, hogy a felszólalásokra 
reflektáljak. Kassai elvtársamnak csak annyit jegy
zek meg, hogy az országos szervező bizottság fog
lalkozott már a borravaló-rendszer eltörlésével. A 
borravalót nem az szüntetheti meg, aki kapja, 
hanem csak az, aki adja. A mi szervezkedésünk 
úgyis magával hozza majd a bérek emelésével és 
a munkaidő szabályozásával a borravaló megszűné
sét. Magyarországon az uralkodó osztály tagjai, 
mint vendégek, ma bizonyos gyűlölettel viseltetnek 
a pincérek iránt, mert szocialisták leltek és ezt úgy 
adják sokan kifejezésre, különösen az agrár-feudális 
osztály tagjai, hogy megvonják a borravalót. Kis 
elvtársam hatalmasan téved, ha azt hiszi, hogy a 
munkáltatók nem fizethetnek annyi bért, mint 
amennyit ma koldusfillérekben keresünk. Majd ha 
az ország pincérségének 30%-a öntudatos szociál
demokrata lesz és a tiszteletdij frázisát, no és a 
borravalót nem is fogja elegendőnek találni a meg
élhetésre, majd akkor bevihetjük programmunkba 
a borravaló-rendszer megszüntetését. Sőt munkál
tatóink nem az állomásfőnökökkel, hanem generáli
sokkal és mindenféle bírókkal hasonlítanak össz.e 
bennünket, kiknek milyen sokat kell tanulni és 
mégis kevesebb a jövedelmük egy jó leborravaló- 
zott pincérnél. Ez magától fog megszűnni és mi 
bizonyos tekintélyre fogunk 3zert tenni, amely iga
zán csak akkor fog bekövetkezni, ha nem fogunk 
borravalóból élni. Ezt részint tehát azért nem emlí
tettem, mert korainak tartom, részint meg azért 
nem, mert alkalmat akartam nyújtani. Kis elvtársam
nak, hogy felszólalhasson.

Goldberger szaktársam felszólalására vonatkozó
lag a sztrájkra nézve van egy pár megjegyzésem. 
Nem árt, ha egymást megkritizáljuk. A szegedi 
sztrák elbukása jórészt Goldberger szaktársamnak 
tudható be, mert az országos szervező bizottság 
figyelmeztette, hogy a szegedi általános sztrájkot 
megcsinálni nem szabad. Am Qoldberger szaktár- 
sain egész helyesen fejtette itt ki, hogy vannak 
pillanatok, amikor nem lehet már {visszatartani a 
tömegeket. Bennünket a sztrájk letörése nem ejt 
kétségbe, mert nem áll megírva az sehol sem, hogy 
a munkásoknak mindig győzni kell, és legalább ez 
tanulság lesz a szegedi elvtársaknak, hogy máskor 
jobban vigyázzanak és minden egyes lépésüket 
előre meggondolják. (Felolvassa a határozati javas
latot.)

Határozati javaslat a napirend 2. pontjához. 
(A szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak 
gazdasági helyzete: a) az ipártörvény módosítása ; 
b) a pincérnőkérdés.)

A magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi 
alkalmazottak első országos küldöttgyűlése meg
állapítja, hogy az alkalmazottak gazdasági helyzete 
azonos az egész, nagy és egyetemes munkásosztály 
gazdasági helyzetével. Mint elnyomottak és birtok- 
talanok kénytelenek munkaerejüket áruba bocsátani 
a mindinkább kapitalizálódó vendéglős és kávés
iparok számára. A munkáltatók az ügynöki rend
szerrel tömegesen gyártották az alkalmazottakat, 
viszont a kis tőkével rendelkező vállalkozók, anyagi 
vérszegénység folytán nem képesek kiállni a nagy 
tőkével a versenyt, tehát elpusztulnak és évről- 
évre szaporítják a munkanélküliek seregét. A gazda
sági fejlődés igy idézi elő a bérek állandó siilye- 
dését, a nyomor és szolgaság pedig növekedik. Az 
ország osztályparlamentjc csak az uralkodó osztá
lyok érdekeit dédelgeti, sőt szociálpolitikai intéz
kedéseiben is csupán a gazdaságilag túlsúlyban 
lévő munkáltatók céljait szolgálja ugyannyira, hogy 
ma már Magyarországon a munkásosztály megélhe
tése szinte lehetetlen. A liázbéruzsora és az álta
lános drágaság tetőpontján van és a munkás
családokat az elziillés réme fenyegeti. Az agrár- 
feudális osztályparlament reakciós működését mi 
sem bizonyítja fényesebben, mint a kormánynak az 
ipártörvény módosításában elfoglalt álláspontja, 
amely kérdésben a munkáltatók testületéi a leg
vadabb uszítással megakadályozták annak liberális 
intézését. A kormány politikai célokból alkalmaz
kodott az ipartestületek és társulatok kívánságához 
és igy számíthatunk rá, hogy az uj ipartörvény 
nem fog megfelelni hivatásának. Benne csak a nagy 
tőkének érdekei lesznek egyoldalúan megvédel-
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mezve és benne sem a felnőtt munkások munka
ideje szabályozva nem lesznek, sem a 'köte
lező': vasárnapi munkaszünet helyett a szabad
nap részünkre, sem más védelmi intézkedések 
biztosítva nincsenek. Egyszersmind megállapítjuk, 
hogy munkáltatóinknak szaklapjaik réven sikerült 
az ipartörvény módosításából a szakképesítés 
dogmáját csinálni és elhitetni, mintha a szak- 
képesítés javítana majd az alkalmazottak gazdasági 
helyzetén.

Mindezeket megállapítva, kimondja a küldött- 
gyűlés, hogy a kapitalizmus által ránk rakott 
bilincsekből csak egy menekvés van: ■ a gazdasági 
és politikai szervezkedés az osztályharc alapján, a 
szociáldemokráciában, mert a szállodai éttermi és 
kávéházi alkalmazottak felszabadítása csupán a saját 
müvük lehet* . . .  Gazdaságilag egy osztálylyá, 
politikailag egy párttá kell alakulni. A küldött- 
gyűlés utasítja tehát leginkább a vidéki szervezete
ket, hogy a legmesszebbmenő agitációt kifejtve, éb- 
reszszék öntudatra az összes szállodai, éttermi és 
kávéházi alkalmazottakat, vonják be őket a szabad 
szervezetbe és a munkanélküliek segélyezésére egy 
állandó *segélyalapot* — ha mindjárt gyűjtés utján 
is — létesítsenek. A küldöttgyűlés továbbá ki
mondja, hogy úgy a fővárosi, mint a vidéki szer
vezetek a legradikálisabb akciót kötelesek meg
indítani az ügynöki rendszer teljes letörésére.

A küldöttgyűlés megállapítja továbbá, amennyi
ben a kormány az ipartörveny revidiálásáná! a 
munkásság érdekképviseleteit nem kérdezte meg, 
— mint egy egyoldalú, reakciós és konzervatív 
alkotást elitéli és elveti. A többek között a mun
káltatók által hirdetett szakképesítés dogmáját 
frázisnak tekinti és abban nem hisz, helyette a 
züllött szociális helyzet orvosszeréül az osztály- 
tndatos gazdasági szervezkedést tekinti, melynek 
révén társadalmi állást, tekintélyt és jobb megélhetést 
igenis szerezhet, mert a mai ipart a tőkés termelés 
szelleme uralja, a mai vendéglős és kávésiparoknak 
nem diplomás pincérekre, hanem olcsó munkaerőre 
van szükségük. Céltudatos szervezkedéssel az 
alkalmazottak megakadályozhatják a salakok és 
idegen elemek beözönlését, de különben is a 
képesítéshez való kötés homlokegyenest ellenkezik 
a szociáldemokrata párt progjammjával és igy nem 
lehet kivánni, hogy az alkalmazottak a vendéglős- 
és kávésipart a céhrendszer gyermekcipőibe szorít
sák vissza csupán azért, hogy a kizsákmányoló 
munkáltatók megszabaduljanak a nekik nem tetsző 
konkurrenciától.

Végül megállapítja az országos küldöttgyűlés, 
hogy a munkáltatók a pincérmunkásság szervez
kedésének a gúzsba kötésére a pincérnő-rendszert 
igyekszenek meghonosítani és e célból a városi 
tanács-testületektől oly irányú szabályrendeletek 
alkotását kérelmezik, hogy üzleteikben *szükség 
esetén* pincérnőket mint sztrájktörőket alkalmaz
hassanak. Ezért kimondja a kongresszus, hogy a 
pártprogramul 9. pontja értelmében nem gördíthet 
akadályokat a fejlődés elé és a pincérnőket szer
vezi oly irányban, hogy ne szolgálhassanak esz
közül a vállalkozó munkáltatók kezében a bérek 
lenyomására és a bérharcok letörésére.

Boór lenő.
Ooldberger Miksa (Szeged): Engedjék meg, hogy 

a személyemre vonatkozó dologra reflektáljak. 
Én nem szégyenlem magam a szegedi dolog miatt, 
mert éji bátor katonája vagyok a harcnak. A ható
ság, a főnökök, az úgynevezett kutyaszövetség tel
jes erejével ráfeküdt az egyesületre és ki akart 
bújni a szerződésnek 7. pontja elől, hogy ne a 
szervezettől kelljen alkalmazni a munkásokat. Én 
akkor Pestre jöttem és átiratban kértem a 7. pont 
revízióját, hogy olyképpen reformáljuk, miszerint 
azalól kibújni ne lehessen. Átiratot menesztettem 
az ipartársulathoz, hogy nevezzen ki egy bizott
ságot, de az ipartársulat hallgatott. Amidőn egy 
munkáscsoport szemben áll a főnökök szakcsoport
jával, mint tárgyalásra hivatott egyesület áll vele 
szemben, mivel ők hallgattak, mi kimondtuk, hogy 
azon főnököknél, kik megadják a 7. pontot, dol
gozunk, akik nem, azoknál nem dolgozunk. A nyil
vános gyűlés is kimondotta a sztrájkot, azt meg- 
dönteni nem lehetett, a munkásokat visszatartani 
nem lehetett. Már a főnökök maguk is tudták, hogy 
mit határoztunk, és ezért meg akartuk mutatni, 
hogy küzdeni tudunk egy elvért. A küzdelem 
elvesztése bennünket továbbra is buzdítani fog. 
lyeslés.)

Elnök: Amennyiben még több felszólaló van, a 
tárgyalás folytatását délutánra halászijuk. Délután 
2 orakor újra folytatjuk a vitát, elnök Neumann 
Károly, jegyző Kalmár Emil lesz. Ezennel az ülést 
felfüggesztem.

• Délután.
Neumann Károly elnök : Tisztelt kongresszus I A 

folytatólagos ülést ezennel megnyitom. Kérem 
mindazokat, akik felszólalni kivannak, hogy a 
jegyzőnél jelentkezzenek.

Kriedmann Sándor (Nagyvárad): Igen tisztelt 
elvtársak ! A második pontot már eléggé megvilágí
tották, de engedjék tneg, hogy egy példávnl én is 
hozzájáruljak annak kimutatására, hogy milyen 
irányban kell tovább haladnunk. Nekünk holnap 
Nagyváradon munkáltatóinkkal tárgyalásunk lesz a 
közvetítésről. Ez a munkásoknak egyedüli jogos 
fegyvere, és azt akarják a kezünkből kicsikarni. Ez 
a munkásoknak az a joga, hogy maguk rendelkez
hetnek saját sorsuk fölött. Nagyváradon érdekeinket 
mi kézzel-lábbal meg fogjuk védelmezni. Az ottani 
munkáltatók azzal agitálnak, hogy a munkanélküliek 
nem juthatnak munkához, mert a szervezet nem 
engedi leváltani az embereket

Ez az egy is mutatja, hogy mennyire szükségünk 
van a szervezkedésre, és pedig oly irányban, hogy 
a szervező bizottságnak rövid idő alatt kötelessé
gévé tegyük, hogy keresztülvigye, hogy ne legyen 
az országban egyetlen egy pincér^ sem, aki nincs 
szervezve. Szó esett a borravaló kérdéséről, ez 
most talán nem égető kérdés. Ennél sokkal fonto
sabbnak tartom, hogy a szervezkedés az egész 
vonalon keresztül vitessék.

(Folytatjuk.)

HIVATALOS RÉSZ.
Jegyzőkönyv. Felvétetett a Budapesti Pincér

egylet 1908 január hó 14-én tartott választmányi 
ülésén. Jelen nem voltak: Peírákovits Ferenc, Sudy 
Lajos, Csizmadia János, Horváth István és Hautzinger 
János. Elnök: Dobler István, jegyző: Kozma 
Zsigmond.

Elnök a határozatképességet megállapítja, az 
ülést megnyitja, felolvastatja a múlt ülés jegyző
könyvét, azt hitelesítik.

Titkár bemutatja a titkári állásra beérkezett pályá
zatokat.

Választmány beható vita után a pályázók közül 
Faber Oszkárt választja meg három havi próba
időre, fizetését havi 200 koronában állapítja meg.

Titldr előadja és javasolja, hogy a Magyar Óvadék 
és Leszámítoló Bank m. sz.-nél elhelyezett folyó
számla utalványozási jogánál, valamint az ott el
helyezett takarékbetétek kivételével az elnököt és 
aleínököt bízza, illetve hatalmazza meg a választ
mány.

Ladányi Kálmán számvizsgáló felszólalása után 
választmány a folyószámla utalványozási jogával, 
valamint a takarékbetétek kivételével Dobler István 
elnök, Vizváry Béla alelnök és Porjesz Sámuel 
választmányi tagot bizza meg. A megbízottakat 
egyben utasítja, hogy az alapítványokat kiilön- 
kiilön takarékkönyvekben helyezze el egy elsőrendű 
pénzintézetben.

Vizváry alelnök konstatálni kivánja, hogy a le
mondott vezetőség a gróf Lazsánszky-féle alapít
vány értékpapírjait a hagyományozó akarata elle
nére értékesítette. Választmány ezt megállapítja.

Titkár szükségét látná annak, hogy az orvos, 
valamint az ügyész fizetése redukáltassék, amennyi
ben azok teendői kevesbedtek. Választmány ezt 
elfogadja s utasítja az elnökséget, hogy ily érte
lemben tárgyaljon az orvossal és ügyészszel s az 
eredményről a választmánynak tegyen jelentést.

Titkár jelenti, hogy Kainz József tag két évi 
gyógykezelés után elhunyt. Választmány az elhunyt 
özvegyének 100 korona "temetkezési költséget utal
ványoz.

Titkár bemutatja Szita Mária, ki 25 éve tag, beteg
segélyre vonatkozó kérvényét. Választmány kér
vényezőnek 40 koronáig terjedő segélyt megszavaz.

Elnök bejelenti, hogy Vigh József pénztáros le
mondott. A pénztárosi teendők ellátására ajánlja 
Porjesz Sámuel választmányi tagot. Választmány a 
lemondást tudomásul veszi s a pénztárosi teendők 
ellátására az alapszabályokban körülirt felelősséggel 
Porjesz Sámuel választmányi tagot megbízza.

Vizváry Béla alelnök az "egyesület anyagi helyze
tére való tekintettel, az egyik ügyvezetői állás 
ideiglenes megszüntetését és Konyi Lajos ügyvezető 
felmentését javasolja. Porjesz Sámuel, Ladányi 
Kálmán és Deutsch Gyula választmányi tagok fel
szólalása után választmány az elnök javaslatát 
elfogadja, az elhelyező iroda vezetésével Kugler 
Jánost bizza meg.

Titkár beszámol a január 3-án tartott hatósági 
vizsgálat eredményéről. Tudomásul vétetik.

Titkár az évi mérleg készítésének megkezdését 
kéri. Annak elkészítésével választmány a könyvelőt
megbízza.

Spitz Ödön Zsigmond, Stix Antal, Szatmáry Pál, 
Tenner Imre.

Pótválaszttnány: Grünwald Gusztáv, Koczán 
Károly, Kohn Ernő, Fodor Pál, Szlavek Károly, 
Fixner János.

Számvizsgálók: Deutsch Sándor, Kállai Ernő, 
Klein László, Koloss Pál, Weimann Sándor.

Krausz Ferenc jegyző.
Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti pincérek 

szak- és munkaközvetítő egyesülete 1908 január hó 
28-án tartott választmányi ülésen. Napirend: Az 
összes bizottságok megválasztása.

Elnök ajánlatára a tagfelvételi bizottságba Neu
mann Izidor, Brucker Emil, Antony Fiilöp, Falatkay 
Győző, Deutsch Artúr; a könyvtári bizottságba; 
Neumann Izidor b. t., Kohn Ernő, Grünfeld Mihály : 
könyvtáros : Neumann Izidor; ellenőr: Schulmeiszter 
Gábor; helyközvetitő bizottságba : Keszey Flóris, 
Neumann Izidor, Krausz Ferenc, Farkas Márton, 
Schulmeister Gábor, Fekete Lőrinc, Friedmann 
Sándor, Rostásy Szabó István, Koleszár Gyula, 
Temes Imre; háznagyok: Klein Samu, Farkas 
Márton ; gazdasági bizottság: Keszey Flóris, Neu
mann Izidor, Griinhut Károly, Deutsch Artúr, 
Schwarcz Ferenc, Schulmeister Gábor; segélyügyi 
bizottság: Neumann Izidor, Horváth Lajos, Chudy 
Ferenc, Szatmáry Pál, Szlavek Károly.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Budapest, 1908 január hó 28-án.

Krausz Ferenc, jegyző.

Meghívó a «Hungária nagyszállódat éttermi 
segédei által 1908 február hó 24-én, hétfőn, a Teréz
városi Kaszinó összes termeiben tartandó keringő
piknikre, melyre t. Címedet és becses családját szí
vélyesen meghívja a rendezőség. Résztvételi jegy 
vacsorával együtt 5 korona. A zenét Berkes Béla 
zenekara szolgáltatja. Kezdete 10 órakor. Bejárat a 
Szerecsen-utca felől. Felkérjük mindazon szaktársa
kat, akik tévedésből meghívót nem kaptak és igényt 
tartanak reá, szíveskedjenek a rendezőséghez fordulni.

Meghivő. Az «Egyetértés* sportklub 1908 feb
ruár hó 6-án, csütörtökön éjjel 12 órakor tartja saját 
klubhelyiségében tisztújító II. évi rendes köz
gyűlését a következő sorrenddel:

1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés.
3. Pénztári kimutatás.
4. A tisztikar lemondása.
5. Uj tisztikar választása.
6. Indítványok.

Indítványok az egyesület titkárához (Cseke Lajos, 
vadászkiirt-szálloda) február hó 4-ig bejelentenaők.

Ezúton is kérjük a tagtársakat a pontos meg
jelenésre. Az elnökség megbízásából:

Cseke Lajos, titkár.

Nyílt tér.
Törley-pezsgő dugókat a cég szep

tember 1-től 10 fillérért vált vissza.
Deák Ferenc-szálló kávéháza Pallai 

(Perl) Ernő vezetése alatt egész éjszaka 
nyitva. Szaktársak részére kellemes talál- 
kozó hely.

Orosz 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., 
Petőfnitca 3.

Felelős szerkesztő: Schönherr József.
Kiadó: A lapbizottság.

Egyéb tárgy hiányában elnök az ülést bezárja.
Kozma Zsigmond, jegyző.

Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti pincérek 
(kávéssegédek) szak- és munkaközvetítő egyesülete 
1908 január 23—24-én megtartott közgyűlése által 
kiküldött szavazatszedő bizottság részéről.

Alulírottak, mint a kiküldött szavazatszedő bizott
ság tagjai, sajátkezű aláírásunkkal bizonyítjuk, hogy 
a megválasztott tisztikar a leadott szavazatokhoz 
hűen, összehasonlítva a szavazati jogosítványt és 
szavazólapokat, melyek teljesen egybehangzóak és 
a tiszta valóságnak megfelelnek.

A közgyűlés határozata értelmében január 24-én, 
délután 4 órakor, a szavazást a bizottság lezárta.

Kelt Budapest, 1908 január 24-én.
Szlavek Károly Krausz Ferenc

a szavazótszedet bizottság 
alelnoke.

a szavazatszedő bizottság 
elnöke.

Falatkay Győzd, Schwarz Samu, Weisz D. Dani, 
Spitzer Miksa, Keresztury Dezső, Mocz Domonkos, 
Fixner János, Herczogh Kálmán, Füle József, Földi 
Imre, Fekete Lőrinc, Brucker Emil, Deutsch Artúr, 

Antony Fiilöp, Berger Béla 
bizottsági tagok.

A megválasztott tisztikar névsora : Készéi Flóris 
elnök, Neumann Izidor ügyvezető alelnök, Krausz 
Ferenc jegyző, Deulsch Artúr pénztáros, Falatkay 
Győző, Schulmeiszter Gábor ellenőrök.

Választmány: Antony Fiilöp, Braun Vilmos, 
Brucker Emil, Chudy Ferenc, Farkas Márton, 
Fekete Lőrinc, Fiala Ferenc, Földi Imre, Friedmann 
Sándor, Fritz Ferenc, Geldzáhler Károly, Üriinfeld 
M. Mihály, Grünfeld Sándor, Grünhut Károly, 
Hictzinger József, Hofftnann Ede, Horváth Lajos] 
Klein Samu, Koloszár Gyula, Krausz Géza, Fóliák 
Sándor, Fóliák Lajos, Reichmann József, Foslásy 
Szabó István, Schwarcz Ferenc, Sonnenschein Ede

VIL/-aOSSAa KÖNYVNYOMDA R. T . BUOAPE8T, Vll., NYAR-UTOZA I.

Reggeli és ozsonna-kávó 12 krajcár.

Értesítés.
Van szerencsénk t. barátainkat, ismerő

seinket, szak- és elvtársainkat értesíteni, hogy 
VII., Akácfa-utca 7. sz. a., Dohány-utca 
sarkán volt «Fészek-vendéglőt» folyó évi 
február hó 1-én, szombaton

Víg Opera-kávéház
cimen megnyitottuk. Fó'törekvésünk oda
irányul, hogy t. vendégeinknek kellemes 
nappali és éjjeii szórakozó helyet nyújtsunk. 
Összes napi, heti ós vidéki lapok rendelke
zésre állnak. Jó italokról, pontos és figyelmes 
kiszolgálásról kezeskedünk.

Naponta olafirangu zenekar hangversenyez.
K? , , 2 L’*í .,,eb,' e ce , , l> Peáöai k ü lö n le g e s,  
.e g e k b ő l  t e l j e ,  hideg buffet. Saját t e r 
m é sű  za la m e g y e i  b o r a in k  üvegje  I k o r .

Becses pártfogását kérve, maradunk tisztelettel
Kaiser 0. Dezső', Fiilöp JdzseF, Farkas János,

kit vésők,

Separák! Külön termek! Buffeíí
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te rm ék e  a  m a g y a r p ezsg ő g y ártásn ak , 
m elyben a  franc ia  je lle g  k ife jeze t
ten érvényesü l s m int ilyen  a fran 
cia  p ezsg ő k e t pó to ln i van  h ívatva.

K ap h ató :
m indsn  e lső ran g ú  f iis ze rk s re s k e d á s b e n , 

kávéh ázb an  és vendéglőben.

EMKE
G Y Ú JT Ó
A LEGJOBB

TEMESVÁR! GYÁRTAáÁNY,

T

A szaktársak figyelmébe 1
ajánljuk

H e r m á i !  f a b u l a
férfisataibóní e s t e i t

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

sünket kiérdemelte.

Jó szabás 1 Olcsó árak!

Kész üzle ti ruhák raktára.
j

Vendéglős urak figyclm álie!
legmelegebben ajánlom 
a legjobbnak elismert és 
sok Időt s munkát meg
takarító «Berkovits>-félc

Hektograph- lapokat
8 minden színben lévő 
téntéfcat. A nélkülftzhetet- T i l -  ~  
len Htkfngraph-lap 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. Hsktograph- 
tekarosek és kimoshatatlan ruhajnlzö-festókok minden nagy

ságban rendelhetők

B c p k o v É ts  K á r o l y
sokszorosító-készülékek, Hektograph-raktárában

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

-forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknél és 
emésztési nehézségeknél. A legtisztább é r  |m egészségesebb asztali 
c® borviz. — Hathatós szomjestllaptté. — Óvszer fertőző beteg- 
ségek ellen, — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is -szállít a

Szt. Lukácsfflrdö Kisvállalat Budán.

H i r d e t é s e k e i  felvesz a Magyar- 
i * , ,  , ,  C K C l  országi Szállodai,
Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapla 
hirdetési osztálya, VI., Csengeri-u. 55, I./l.

P ln c é r-c ip é M .
25 év őta elismert plncér-clriész.

Ezsn,a téren versenyen élvül állé.

Üzlet: Budapest, VII., Wesseiényi-utca 31.
Kész üzleti cipeli raktáron tartatnak. 

Levelezőlap általi meghívásra azonnal JBvSk.

F i x e t ő p i n c é r e k  
f i g y e l m é b e  i i 1

Számoló-cédulát díjtalanul kül
dünk, ha egy levelezó'-lapon fel

keresnek bennünket.
á Magyarországi Szállodai, Éttermi és 
Kávéházi A lk a lm a zo tta k  Sza k la p ja

hirdetési osztálya
■utca 55, I.

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

bor, pezsgőhöz legjobb ital. Orvosilag ajánlva mint 
------------- nyálkaaldó ós hugyhajtó hatású. — ------------

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

Orvosi vélemény a kénmentes

1L O
a r t é z i  ssiw anyasw iia’iPÖS

Dr. Késmárszky Tivadar, dr. Wagner János és 
dr. Aitpyán Béla egyetemi tanárok a kénmentcs 
„Ilona" artézi savanyú vízről adott véleményük
ben azt mondják, hogy az feltétlenül baktérium
mentes. Annak használata járványok fellépésénél, 
mely időben a vízvezetéki és kntviz az egész
ségnek ártalmas lehet, igen ajánlatos.

„Hona" artézi savanynviz majdnem minden 
vendéglőben, fiiszer* és’ cseinegekereskeclésben, 
valamint a központi tejcsarnok összes fiókjaiban 
kapható.

Utáinzőifól óva less.
Csak akkor valódi, ha a címke az „Hona" 

védjegygyei van ellátva. Vidéki megrendelések 
•fntézendök az „Art ősi a" részvénytársasághoz 
Budapscf, VII., Egressy-uí 20 c. Telefon 58—72.

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

valódi F
faládikákban, a legkiválóbb kávé-javifószernek ismerik el.
E g é sz  k is  a d a g o k  e legendő i* belőle, h o g y  a  szem es* 
k á v é n a k  izét je le n té ke n ye n  em eljük  é s  H ogy  weGe a  
főzetnek igen szép , a r a n y b a r n a  s z i n t  adj&8Kk.

Óva in tjü k  az 
u tá n z a to k tó l!!

Minden lád ik a  ezen véd jegyünket 
és a lá írá su n k a t viseli: j É £

j

H p i

r Pincérek figyelműié!
Az elismert legjobb és leg tartó sabb

j P I N C É R - C I P Ő K

I SERÉNY ZSIGMONDhál
Bíídapest, VII., Erzséhet-körut 3E

kaphatók. Számos elismerö-Ievél bizonyltja a cég szolid 
kiszolgálását.

Állandó nagy választék kész üzleti és mindennem ű 
c!pt>kben.

Úgy levelező-lapon kérem jz.ives értesítését és azonnal 
szolgálok.

Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab
ban eszközöltetnek.
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C o n s u m  s a s
Budapest, VII., Kertész-u. 20.
T e l e f o n - s z á m :  8 0 — Í4.

Saját szipkagyárában a legcsinosabb kivitelű és legkitűnőbb 
minőségű szlvarszipkák készülnek, cégnyomással is. 
Saját gyártmánya szivarkahüveiyek. Raktáron gyufák, 
fogvájók, kréták, szivacsok, táblák  stb. Nagy raktár 
k á v é h á z i felszerelésekből, sakkok, dom inók, 
tekeasztal felszerelések, dákók, biíliárdgoiyók, 
ujségtartók stb. stb. J á té k k á r ty a  gyári raktár. 
© © Képes árjegyzék ingyen. © ©

Casinó“
külön töltés.
Budapesti fő rak tár: 

IV., Szép-utca 3.
Telefon-szám : 10— 85.

Kértük mindenütt

H Ő  L E E

Pannónia Sec’ 
pezsgőjét.
H Ö L L E  J . M .
osáss;. és k ir. u d v a ri szállító

=  Budaörs. ^

Első Alföldi Cagnacgyár Részv.-Társ. 
és szeszfinomitó-gyár Kecskem éten.

L e g f i n o m a b b  k ü l ö n l e g e s s é g e i  g

Rasflial"elixiis 
4S^«8S l i k ő r .  

M e n y e c s k e - B i k ő r .  
B a r a c k ^ á l i m k a .  «

Kecskeméti -j— es gyomorkeserű, 

alföldi fehérkeresztes sósborszesz.
Kaphatók min denütt.

: 'H E

3 0 E m
S ü rg ö n y eim : P ez sg ő g y á r , Tata. Vezérképvisclöség telefonszáma: 62—05.

Gróf Esterházy Ferenc
uradalm i p ezsgőgyára  0  T A T AT A T A  0

Áld om ás - s£c .
Lakodalmas demi-sec.

Bilükom extra-dry.
0 E
ni

Főraktár: ®orh e2 y i Ferenc, Budapest, V., Gizella-tér 
Szimon István, Budapest, V., Váci-körut 12.

V ezérk ép v ise lő ség :
Hoffmann Soma, Budapest, VI., Vörösmarty-u. 31.

, . i

S 0 E
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