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A magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szociális érdekeit védő szaklap
E L Ő F IZ E T É S I  ÁRAK:

Nem szakcgy letl ingok ré szé re !
Egész ívre — — _  15 kor. | Fii ívre — — 7 kor. 50 Ilii, 

Szabad szervezetek  tag ja i részére ! havonta 40 Ilii.

Megjelenik m inden hó 1-én és 15-én. 
Telefon 81- 05.

SZERKESZTŐSÉO ÉS KIADÓHIVATAL:
VII. ke rü le t, K ertész-u tca  25. szám , I. em ele t 10, 
ahová a kéziratok, levelek és pénzküldemények küldendők, 

Kéziratok vissza nem adatnak.

Értesítjük olvasóinkat, hogy szaklapunk ezután nem 1-én és 15-én, hanem 
5-én és 20-án jelenik meg. Tisztelettel a kiadóhivatal.

Meghivó. A Budapesti kávéfőzők szak- 
egyesülete 1008 évi február hó 26-án, szer
dán d. u. pont 3 órakor és este 8 órakor 
saját helyiségében tartja

V. ren d es évi közgyű lését.
Napirend :

1. Jelentések:
a) Titkári 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. §-a értelmében a 
közgyűlésen csak azok a tagok vehetnek 
részt, _ akik járulékaikkal 4 hónapnál több 
hátralékban nincsenek. A választmány.

A proletárság osztályharca.
Nincsenek eló'zetes fegyvergyakorlatok, 

de annál gyakoriabbak a munkásság komoly 
harcai. Harc nélkül nem mozgott soha a 
világ. Még az élettelen, felhajitott kődarab 
is viaskodik az ellenerővel. Hát még az 
élő! Minden élő megfeszítő belső szerke
zetének minden képességét, hogy eloszlassa 
a külső világ ellentálló nyomását. A fa 
megereszti gyökérszálait. A föld erősen 
ellentáll. A fa szorítja, tuszkolja erejét, hogy 
gyökere elnyúljon a talajban. A kis hangya 
megmássza a nagy térséget, hogy teker- 
vényes barlangjában télen együtt legyen a 
táplálék.

A nagy küzdelemnek, amit az élők a 
földtekén, egymással, egymás ellen folytat
nak, a magyarázata rövid: a megélhetés. 
A féreg megrágja a fatörzset, a harkály 
kieszi a férget. A folytonos harc az élet 
élete. A nyughatatlanság, a cselekvés, az 
erő, a munka, amely változtatja a világ 
külső képét, belső életét, a legcsodálatosabb 
jelensége az életnek. Ma már elértünk a 
tudomány engedelmével odáig, hogy e 
harcokban a másithatatlan szükségszerű
séget érezhetjük. A természettudomány 
megtanított bennünket arra, hogy a jelen
ségek, tünemények, mozgások, cselekvések 
mindegyike kikerülhetetlen szükségből tör
ténik.

A nedvesség kénytelenségből enged a 
nap szívó  hevének és száll párákban fel a 
felhőbe. A sürü felhő a hideg kényszere 
alatt csapódik vissza a földre, ahonnan a 
nap heve felcsalta. Mindez megmásíthatat
lan természeti kényszer. Nem szeszélye a 
véletlennek, hanem kényszere a szükség
szerűségnek.

A természet harcainak, összeütközéseinek 
meg van a jogosultságuk, mert mind mu

szájból történnek. Nem az «akarat» mozog 
bennük, hanem a vak, a süket erő.

Az ember mérkőzéseit, az ember harcait 
manapság még másképpen ítélik meg, mint 
a természet egyéb jelenségeit. Ha a sik 
tengeren felpáncélozott hadihajók az ágyu- 
csövek gyilkos torkával néznek neki a 
szemben fekvő városnak vagy a közelgő 
másik hajónak, ha sorba szorított vagy 
szabadjára eresztett katonák golyózáport 
röpítenek egymásra — senki se szóljon, az 
efajta harcok még szükségesek, dicsők és 
hazafiasak.

Ha azonban néhány éhező munkás vagy 
csak megelégedetlen otthagyja a munkát 
— elbölonditottak harcolnak, akiknek semmi 
szükségük a harcra, csak «izgatók» ugratták 
br. őket. Pedig itt is a megélhetés dol
gozik.

Azonkívül a csatahajók öldöklései jogo
sak, a manlicher kirepített golyói mind
mind az igazság erejével repültek — de ha 
a munkás keze tétlenül vár, ha a szerszám 
némán, hallgatva ostromolja a munkaadót 
a munkás követelésével, van-e bünösebb, 
mint a sztrájkoló munkás ?

A munkásság harcával szemben nemcsak 
a hatalom minden eszközét mozgósítják, 
hanem a mesterséges rágalom minden faj
táját felköltik, hogy igazságát, jogosságát 
és szükségszerűségét lebecsüitessék. A mun
kásság minden harca éppen olyan kikerül
hetetlen, szükségszerű társadalmi jelenség, 
mint akármelyik természeti jelenség. Moz
gató ereje a harcoknak is az élet kény
szerítő hatalma. A természeti jelenségek 
élettelen csoportjában vak, tudatlan erők 
működnek, de az élők egyrészének élete 
változásában tudatos erők, mint az ember 
társadalmi életében is. Az, hogy az ember 
fel van szerelve a tudatosság legnagyobb 
érzetével, nem azt jelenti, hogy a létért 
való harca önkéntes, véletlen játéka min
denkori szeszélynek. Egy sorba tartozik az 
ember cselekvése a természeti jelenségek 
szükségszerűségével.

Az ember minden pillantása, minden 
mozgása, minden szava valamilyen oknak 
a szükségszerű okozata, valamilyen előz
ménynek a kierőszakolt következménye. 
Nem az ember teremti gondolatait, érzéseit, 
hanem a gondolatok, az érzések zsarnokai 
az ember cselekvésének.

Látszólag az ember úgy bánhat gondo
lataival, érzéseivel, mint a gépész a gőz- 
mozdonynyal, de tényleg az ember maga 
a gép, amelyet a gondolatok és érzések 
hajtanak. Nem tudattalan, hanem tudatos 
végrehajtó gépezete a gondolkodásnak és 
az érzésnek.

De hol van elvetve a gondolatok, az 
érzések magja? Hol támadnak életre az 
ember mozgató erői ?

Az ember a kezével, a szemével, a fülé
vel és minden más érző szervével markolja 
a külső élettelen és élő világból érzéseit.

Minden érzés a külső világ és az ember 
belső világának érintkezése. Az a hatás, 
amit a külső világ ingere, a fagy, a meleg, 
az eső, a szárazság stb., a nélkülözés ébreszt 
az emberben, maga az érzés. A gondolat 
meg nem egyéb, mint a feldolgozott, meg
emésztett érzés.

Tehát az ember érzései és gondolatai a 
külső világ élőképei, amelyek az ember 
agyában izegnek-mozognak, egyesülnek, 
bomlanak és ráfutva vagy csak érintve az 
ember mozgató idegeit, kiváltják a cse
lekvést.

Bármilyen különbözők külsőleg az em
berek, érzéseik, gondolataik — fia külső 
világuk, társadalmi helyzetük azonos, közös 
— hasonlókká, azonosakká lesznek. Nem 
jóbarátságból tartanak együtt a hasonló 
sorsú emberek, hanem a közös érzés, a kö
zös gondolatok kényszeréből.

A proletárságot is nem más köti össze 
a szervezkedés erős kötelékével, mint a 
külső társadalmi és politikai helyzet közös
sége.

A közös nyomor, a közös szenvedés, a 
közös jogtalanság él a proletárság minden 
érzésében.

Az uralkodó osztály is össze van forrva 
egy egészszé, amelynek minden tagja abban 
az érzésben, a gondolatban él, hogy a ha
talmat, a politikai és társadalmi kiváltságo
kat meg kell tartania.

Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy 
a munkásságnak minden harca rendelkezik 
az osztályharc jellegével. Az, ha egy cso
port munkás jobb bérért száll sikra, még 
nem teljes osztályharc. Az osztályharcnak 
ismertető jele nemcsak az eszköz, hanem a 
szükségszerűen fakadt cél is. A kettő együt
tesen adja meg az osztályharc értelmét.

A tőke gazdasági uralmát politikai hatal
mával védelmezi, az értéktöbbletet, amelyet 
a tőke a munkaerőből magához s z í v , a  
politikai kiváltságával mindig fenn tudja 
tartani a tőkések osztálya. Ne higyjük, hogy 
egy-egy sztrájk csökkenti a hasznot — a 
tőkésosztály hasznát. Egyesek elesnek tőle, 
de azért a haszon mégis a tőkések szek- 
rényéoe kerül minden csonkítás nélkül.

Az osztályharc harci eszközöknek tudatos 
használata. Olyan cselekvése az emberek
nek, amely a maguk osztálya társadalmi és 
politikai befolyását akarja megerősíteni 
vagy megszerezni. A proletárság minden 
nyomora abból származik, hogy a tőke az 
értéktöbbletet magához ragadja. Ezt nteg 
csak azért teheti, mert a termelő eszközök 
tulajdonában van. A proletárság harcát 
csak akkor ismerhetjük el tudatotnak, ha a 
termelő eszközök kisajátításáért, társadal- 
mositásáért folyik, amely véget vet a ki
zsákmányolásnak. Ezt a célt, amely a prole
társág társadalmi és politikai jogfosztottsá- 
gának ellenszere, azonban csupán gazdasági 
harcokkal elérni nem lehet. A tőke gazda
sági hatalmát politikai és társadalmi kivált-



lága biztosítja. A magántulajdon formája I 
íz egész kizsákmányolás mai rendszerével ! 
r politikai kiváltság védelme alatt él.

Első sorban is tehát a politikai hatalmat 
<ell meghódít.' 1 ’uk, hogy társadalmivá for
máljuk a magái..ulajdont.

A proletárság minden tudatos harca a 
aolitikai hatalomért is folyik. És ez a prole- 
•árság osztályharcának a lényege.

Nem cizgatók* rendezik e harcot, mint 
hirdetni szoKták, hanem a jogtalan kizsák
mányolt munkaerő ütközik össze a kizsák
mányoló hatalommal, a tőkével.

Két világ csatája ez : a munka gyomráé 
és a munkásosztály kiváltságáé.

Nem oly öldöklő, mint a csatahajók harca, 
de engesztelhetetlenebb, kíméletlenebb.

Béke lehetetlen. Megegyezés ideig-óráig 
éhet. De újra felcsap a jogtalanság engesz- 
elhetetlen vágya, hogy beterítse a termelő 
eszközöket az egyesek tulajdonából társa
dalom, az összesség jogába és tulajdonába.

Leszerelni a harcot a mai társadalomban 
nem lehet, mert az érzések, gondolatok a 
<ü!ső világ ingereiből formázódnak. Amed
dig a világ a mai tulajdon rendszerben él, 
i proletárságot mindig hajtja a helyzete. 
Mra a feladatra, hogy folytonos gazdasági 
és politikai ostromával hadakozzék a ter
melő eszközök közösségéért.

Az osztályban: leszerelésének ára a tőkés 
ársadalmi rendszer összeomlása.

2. oldal Magyarországi

Osztálytudatból fakad a szolidaritás 
ereje 1

Lezárt redőnyök 
fagy a szolidaritás hatalma.

A Stancsu-kávéház törzsvendégei, vala
mint a Teréz-körut és Podmaniczky-utcán 
árókelők szokatlan látványnak voltak szem
tanúi f. hó 6-án délután. Ugyanis, a máskor 
így kívül, mint belül be- és kivilágított, 
pazar fénynyel berendezett, a tulajdonos 
Stancsu után elkeresztelt kávéház redőnyei 
:e voltak huzva és azt az egyetlen ajtót, 
unely a külvilággali érintkezésre szolgál, a 
-endőrség tartotta megszállva.

E szokatlan látványnak története van, 
imelyből a máskor oly hatalmas kávés ur 
evonhatja a konzekvenciát, de levonhatják 
i tanulságságot belőle a szociáldemokrata 
alapon álló pincérek is arra n,ézve, hogy 
í z  tégy mindnyájáért és mind egyért» nem 
nuszta szólam és nem puszta frázis, hanem 
i valóságra váltva hatalmas fegyver, amelyen 
a profitlovagok minden praktikája meg , 
kell, hogy törjön. Ám álljon itt maga a tény: ;

A nagy tőkével rendelkező Stancsu kávés 
és k. életepárja (Szájkosarat neki. A szedő.) j 
mellékfoglalkozásképpen a kávésiparral is ; 
foglalkoznak. Valóban kellemes helyzet az, 
amikor a nagy tőkével rendelkezők (Stancsu j 
ezek közé számit, többszörös háztulajdonos 
és kupónvágó) a kizsákmányoltak egy kis I 
hadseregétől látják magukat körülvéve, 
akik rabszolgamódon hajlanak meg kény- j 
uraságuk előtt. Ez a foglalkozás csakugyan 
kellemes, mert a kizsákmányolás ezen a 
téren meglepő rafinériával két legyet üt 
egy csapásra, t. i. kizsákmányolja a közön
séget (számítva horribilis árakat, csekélyke 
ellenértékért), de kizsákmányolja a munká
sainak a munkaerejét is, akiket az ugyan
csak megvámolt fogyasztó közönséggel 
hagyja megfizettetni borravaló cimén.

Hanem egyről megfeledkezett Stancsu ur 
és életepárja, hogy egy rókáról csak egy 
bőrt lehet lehúzni. Nem elégelték meg. 
hogy a főpincér dotációját más utón két
szeresen visszaszedték (lapkiadások és trafik), 
hanem még ennek tetejébe embertelenül 
is bántak a személyzettel, amelynek pana
szával szemben maga az ipartársulat is a 
kollektív szerződés pontos betartására köte
lezte Stancsut, a kávést.

Minden természetellenes dolog meg
bosszulja magát. Így történt itt is. Az agyon
hajszolt és öntudatában mélyen megsértett 
személyzet a munkát beszüntette.

Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak

Schlesinger emberhuskereskedő, a pro
stituáltak vámszedője, kapva-kapott az al
kalmon és 4 öntudatlan, buta, bornirt alakot 
állított be sztrájktörőnek. Erre a Iliire az 
öntudatos kávéssegédek és éttermi segédek, 
valamint kávéfőző elvtársaink megszállották 
a nevezett kávéházat, megakadályozva csen
des tüntetésük által a telhetetlen pénzes
zsák (Stancsu) üzleti forgalmát.

Ezúttal keservesen csalódott a telhetetlen 
tőkének e sáfárja, hiába inszcénálta a meg
jelent rendőrséget a beavatkozásra, mert 
erre ok nem volt.

Á hatalmas kávés ur tehetetlen dühében 
ezúttal csak az üzlet bezárására szoritkoz- 
kozhatott, mert elvtársaink csak úgy voltak 
hajlandók eltávozni, ha a helyiség senki 
által megközelithető nem lesz.

A három napig tartó sztrájk öntudatos 
elvtársainknak a következő eredményt biz
tosította. Stancsu kávés magára nézve köte
lezőnek, elismerte a kollektív szerződés 
rendelkezéseit és munkásainak egyéb köve
teléseit is teljesítette. A megadott pontok a 
következők:

1. A felirónőt, aki több esetben bárdo- 
latlan módon sértegette a kávéssegédeket, 
üzletéből elbocsátotta.

2. A főpincért a pincére vonatkozó fele
lősség alól felmentette, a trafiktartást neki 
átengedte, valamint az ujságvételt, mely 
napi 4 koronájába került a főpincérnek, 
oda módosította, hogy csakis a krajcáros 
esti lapokat köteles beszerezni.

3. A sztrájk alatt dolgozó szervezetlen 
munkásokat elbocsátja és alkalmazottait 
visszaveszi.

4. Megadta alkalmazottainak úgy a 
reggeli-, a fekete-, valamint az uzsonnakávét 
naponta.

5. Kijelentette, hogy tisztességes bánás
módban részesíti alkalmazottait.

6. A kávéfőző nem köteles mosogatni.
7. Végül, hogy három hónapig seni.it a 

sztrájkolok közül el nem bocsát.
Az ily értelemben létesített béke után a 

munkások múlt pénteken reggel munkába 
álltak.

Szervezett éttermi és kávéházi munkás 
szervezetlent nem tű r m aga mellett.

Éttermi segédek köréből.
A láthatatlan  kéz.

(sch.) Egyszer láttam egy vicclapban 
megrajzolva az igazságot és hamisságot. 
Ez egy karrikatura volt, amely a követ
kezőképpen volt megrajzolva:

Az igazságot a felkelő nap sugarai jel- j 
képezték, amint az előtte elhúzódó köd- ! 
fáiyolon áttörni igyekezett a sugaraitól 
derengeni kezdő, fényt yáró lesoványodott | 
emberek sokasságára. A felkelő nap mel
lett egy sötét folt volt látható, mely mögött 
egy elrejtett kéz a ködfátyolt igazgatni lát
szott — a hamisság.

Ez a kép jut eszembe és látom magam 
előtt, az éttermi segédek szervezetében. 
Ugyanis, amióta az éttermi segédek szer
vezkedése megindult, szóval: az igazság 
sugarai a ködfátyolon áttörni igyekszik, itt 
is, mintha egy láthatatlan kéz vészjóslóan 
arra törne, iiogy az igazság, az éttermi 
segédek egységesítése a szervezetben lehetet
lenné váljon. Epébe szeretném mártani tol
iamat, hogy tüzes csóvaként elpusztíthat
nám azt a láthatatlan kezet, amely az ét
termi segédek egységes szervezkedését 
megbénítja csak azért, hogy az igazság 
győzelme: az öntudatra ébredés minél tovább 
késsen. Nem tudom elképzelni, hogy az 
éttermi segédek fel ne ismerték volna már 
azt az egyszerű igazságot, hogy a munkás
ság ereje szervezettségében és összetartá
sában rejlik.

Hogy ez nem frázis, misem bizonyítja 
fényesebben, mint az, hogy az éttermi 
segédek szervezkedésükkel érték el a fizetés- 
javítást, a szabadnapot és azt, hogy ma 
már sem vendég, sem főnök nem pasás-

kodhatik úgy, mint azelőtt. Ezt mind a 
szervezkedés hozta létre. Es ezek megálla
pítása után, ha látom azt az óriási közö
nyösséget, amelyet az utóbbi időben a 
szervezet s a mozgalom iránt tanúsítanak 
az éttermi segédek, hát megdöbbenek. És 
az én megdöbbenésem nem indoktalan, 
amikor azt látom, hogy azok a sok fel
világosító beszédek, agitációs értekezletek 
és gyűlések, amelyek azért tartattak és tar
tatnak, hogy a gazdasági és társadalmi 
helyzet félszegségeinek felismerésével nagy 
reményekre jogosított szervezetet alkothas
sunk az éttermi segédek védelmére.

Végtelenül elszomorító az, hogy egyen
ként itt-ott kifogásolnak az éttermi segé
dek egyes emberek aktív működését a 
szervezkedésben, de ez* nyíltan megmon
dani nem merik, vagy nem akarják ott, 
ahol a közérdeknek és óhajnak meg kell 
nyilvánulni — a kifogásaikat azok ellen. Az 
éttermi segédek szervezete az éttermi segé
dek összességéé, melyet nem lehet felál
dozni egyes emberek elhibázott taktikájá
nak, de annál kevésbé annak a bizonyos 
láthatatlan kéznek, amely'az igazságot, az 
egységes szervezettséget akarja megbon
tani. Az éttermi segédek szervezkedésének 
az osztályharc alapján álló szociáldcmo- 
kratikus szellemben kell haladnia, meri ennek 
az eszmének a diadalra jutásával az ét
termi segédek is felszabadulnak a politikai 
és gazdasági elnyomatás alól.

Tehát pusztuljon a szervezetből a «genfi» 
és szindikalista irányzat (ha ugyan van), de 
nem azért, hogy mi az egyéni szabadságot 
elnyomni akarnók, de azért, mert a két 
utóbbi irányzat homlokegyenest ellenkezik 
a proletariátus modern küzdelmével. Az az 
eszme, amely az éttermi segédeket osztály- 
helyzetükkel megismertette, a szociáldemo
krácia volt s ez megköveteli a nyíltságot, 
az őszinte és harci kézséget. Tehát, ha az 
éttermi segédek szociáldemokraták, nem 
hagyják magukat a láthatatlan kéztől* 
vezettetni és ha szervezet irányitói ellen 
kifogásaik vannak, azt nem suttogva kell 
beszélni, hanem g nyílt fórum előtt kell 
megmondani, mert ezt követeli a szervezet 
és az éttermi segédek érdeke.

Teh^t lássuk a láthatatlan kezet!

Kerületi értekezletek.
Az éttermi segédek szervező bizottsága 

a múlt héten megkezdte a kerületi értekez
letek tartását, a politikai tömegsztrájk, a 
bizalmiférfi-rendszer kiépítése, a kollektív 
szerződés ismertetése és előkészületek a 
fürdőidényre, ismertetése céljából. Az első 
két értekezletet a VII. kerületben tartottuk, 
azonban az egyiket a meghívott szaktársak 
kevés számban való megjelenése miatt nem 
tarthattuk meg. Már pedig a napirendre 
tűzött pontok megismerése,azoknak érvényre 
juttatása nélkülözhetetlenek az éttermi segé
dek szervezeti életében. Sőt mi több, az 
éttermi segédek létérdeke függ azoknak a 
pontoknak a megvalósításától. A kerületi 
értekezletek megtartásával azt akarjuk elérni, 
hogy minden éttermi segéd tisztában legyen 
azzal, hogy miért kell szervezkednie, miért 
van szükség és mily fontos a bizalmiférfi- 
rendszer s végül, hogy megismerjük azt, 
hogy a politikai jog nélkülözhetetlen fegy
ver a munkások kezében társadalmi és gaz
dasági helyzetük megjavításánál. Tehát tartsa 
erkölcsi kötelességének minden éttermi segéd, 
főpincér és borfiu, hogy a kerületi értekez
leteken megjelenjenek akkor, amikor arra meg
hivatnak. Ha a szervező bizottság nem kiméi 
fáradságot, hogy a legmesszebbmenő agi- 
tációt fejti ki az összesség érdekében, akkor 
bűnt követ el és az összesség érdeke ellen 
vét az a szaktárs, aki meg nem jelenik az 
értekezleteken. Az összmunkásság lázasan 
készül, szervezkedik a döntő ütközetre, a 
választójog megszerzéséért, a reakciós ha
talom ellen. Annál az ütközetnél, amely az 
emberi jogokért folyik, a szervezett éttermi 
segédeknek is ott kell lenni, ha méltók 
akarnak lenni az osztálytudatos munkások 
küzdelméhez.

Szaklapja 1908
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Kávéssegédek köréből.
Ami bent van és ami nincs bent a 

kollektív szerződésben.
Kritikai megjegyzések a kávéssegédek és a kávés 

ipartársulat által kötött egyezséghez.
(F. S.) Az érdekelt felek előtt köztudo

mású dolog az, hogy a Budapesti kávés
segédek szakegylete és a kávés ipartársulat 
1907 március hó 30-án 4 évre szóló 
«Egyezség»-et kötött, amely ugyancsak 1907 
április hó 1-én életbe is lépett.

Ezen egyezség megkötését hosszú időn 
keresztül guerillanarc előzte meg, amelyet 
végeredményében már mind a két fél meg
elégelt, ebből kifolyólag az az elv lett úrrá, 
hogy békét kell kötni minden áron. Az a 
lázas sietség, amely a kiélesedett viszonyok 
hatása alatt kötött egyezségben feltűnően 
szembeötlik, az a 2. és 10. pont és igazolja 
a fentebb felsorolt feltevésemet.

Nincs szándékomban sem az egyik, sem 
a másik fél megbizottainak jóhiszeműségét 
avagy talán e téreni tudását lekicsinyelni, 
kétségbe vonni, de maga a megkötött 
egyezség magán hordja a bélyegét annak, 
hogy minden áron békét akartak kötni.

E helyen el kell, hogy ösmerjem, hogy 
mindkét faktor megbizottai a békés fejlődés 
szükségességétől volt áthatva és dicséretére 
legyen mondva az ipartársulat küldötteinek, 
hogy e tudattól áthatva vettek e ténykedés
nél részt a tanácskozásokban mindvégig.

A 4 évre kötött egyezségből majdnem 
egy teljes év múlott el és most amidőn a 
magasan lobogó szenvedélyek vihara már 
elült, higgadtak és tárgyilagosak lehetünk, 
vizsgáljuk meg az egyezségnek úgy az 
előnyeit, valamint a hátrányait és ha van 
ilyen és pedig van, úgy kötelessége mind
két félnek oda hatni, hogy a hátrányokból 
származó egyenetlenségeknek békés utón 
eleje vétessék. Ám lássuk magát a kérdéses 
pontokat egyenként.

2. pont. «Az előző pontban meg
adott közvetítési jog nem zárja ki azt, 
hogy egyes munkaadók magán utón alkal
mazottakat fölvehessenek stb.» Itt álljunk 
meg és gondolkodjunk egy kissé. Ez a 
pont az a bizonyos lőporos hordó, 
amely körül nem tanácsos gyujtószerrei 
járni, mert egy vigyázatlan pillanat és az 
az épület, amelyet a gondos felek (kávés
segédek szakegylete és a kávés ipartársulat) 
azért építtettek, hogy azon belül az egyez
ségben biztosított 4 évig a béke honoljon, 
könnyen a levegőbe repülhet és romjai 
alá temethet sokat azok közül, akik fárad
ságot nem ismerve, közreműködtek annak 
felépítésében. Nézzük meg csak közelebbről 
a vázolt veszélyt tartalmazó pont meritumát, 
mert csak igy lesz alkalmunk orvosolni, 
elejét venni annak, hogy a dolog elmér
gesedjen, szóval hogy a bajok kutforrása 
gyógyíthatatlan jelleget öltsön.

A kollektív szerződésben az van benne, 
hogy a munkaadók magánúton alkalma
zottakat felvehessenek, de viszont az nincs 
benne a szerződésben, hogy ezt úgy az 
ipartársulat, valamint a szakegylet tagjai a 
közérdeket kijátszva, a saját önös céljaikra 
használják ki.

Biztos tudomásom van arról, hogy az 
ipartársulat épp úgy, mint a szakegyesület 
azért összpontosítja erejét egy táborba, 
mivel jól tudja azt, hogy a magában álló 
egyén a mai materalista kor által, a maga 
képére alkotott társadalomban nem állhat 
meg, el kell pusztulnia, épp azért kötelessége 
minden ilyen egy táborba tartozónak arra 
ügyelnie, hogy érdekei csorbát ne szen
vedjenek ; már pedig az inkriminált pont 
bőven módot nyújt arra, hogy a közérdek 
rovására ily visszaélések megtörténhessenek.

Cikkemben ezidáig csak képletekben 
mutattam rá az eshetőségekre, amit ez az 
ominózus pont előidézhet, de most a gya
korlatban fogok rámutatni arra, ami eddig 
csak szórványosan fordult elő és most a 
közelmúltban, valamint a jelenben egész 
járványszerü jelleget öltött ugyannyira, hogy

az Ipartársulat tagjai közül már többen 
panaszszal fordultak hozzánk, a szakegye
sület vezetőségéhez, hogy kuttassuk ki e 
bajok kutforrását, amit ezennel nyilvános
ságra is hoztunk. Ami ezen a téren tör
ténik, az már botrányszámba megy. Az 
ipartársulat tagjai közül számosán vissza
élve e pont hiányos fogalmazásával (mert 
az egész csak fogalmazási hiba), a jobb 
munkaerőket elcsalják riválisuktól, pedig 
hát úgy tudom, hogy azért tömörültek bent, 
az ipartársulatban, hogy egymás érdekeit 
megfogják védeni, vagy ott nincs közös 
érdek ?

Ami a fentebb elősoroltakban áll az ipar
társulat tagjaira, az áll a szakegyesület tag
jaira nézve is, csakhogy itt más neve van. 
Ez az elnevezés pedig nagyon csúnya és 
ennek a névnek az ódiumát csak nagyon 
kevés kávéssegéd venné magára, az ön- 
tudatosabb része semmi esetre sem. Ez a 
név pedig nem más, mint «önajánlás>, ez 
egy neme a talpnyalásnak, még pedig a 
legcsunyábbik.

Az anomáliákat szülő pontot a maga tel
jességében megvilágitottnak gondolom és 
ha tekintetbe vesszük az «Egyezség» 10. 
pontjába foglalt és a szakegylet által vállalt 
kötelezettséget «a kávéssegédek szakegye
sülete felelősséget: vállal aziránt, hogy a 
közvetítést részrehajlatlanul, a munkaadók 
és munkások megelégedésére gyorsan és 
pontosan fogja teljesíteni, mindenkor szak
szerűen képzett és tisztességtudó egyéneket 
fog közvetíteni», úgy föltétien oda kell 
törekednie mindkét félnek, hogy ezek a 
visszásságok, még mielőtt anarchiára vezet
nének, megszüntettessenek a 2. pont helyes 
fogalmazásával avagy törlésével.

Szervezkedéssel érjük el helyzetünk 
javítását 1

Kávéfőzők köréből.
K özgyű lésünk .

Álljunk meg egy pillanatra fárasztó mun
kánk közepette s a munkától elcsigázott 
testünk pillanatnyi pihenése mellett, ki
fáradt agyunk segélyével tekintsünk vissza 
az elmúlt esztendei nehéz küzdelmünkre, 
hogy láthassuk végzett munkánk eredmé
nyét.

Egy viharos évvel fejezte be egyesüle
tünk a múlt évi működését. Az 1907. esz
tendő próbára tette szervezetünk vezető
ségét s mondhatni, szerencse volt, hogy a 
szervező bizottság és a vezetőség egy része 
oly tagokból állt, hogy félretett minden 
önérdeket és sikraszállt bátran az összes
ségért.

Nem törődött mással, mint az összesség 
érdekével, hogy elvállalt kötelességének, 
mint öntudatos vezetőségnek kell, minden 
téren megfeleljen.

Már csak pár nap választ el bennünket 
rendes évi közgyűlésünktől, hogy beszá
moljon a vezetőség múlt évi működéséről, 
mely oly viharos volt, hogy majdnem 
szervezetünk pusztulását vonta maga után.

Keresem a szavakat, hogy ne adjak mó
dot az igazság megfeszítésére a kezükbe 
azoknak, akik inkább elfogultságból, mint 
rosszakaratból segítik néha elő az igazság 
megfojtását és ezzel hátráltatják a szervezet 
fejlődését.

Igazság az, ha a vezetőség, amelyet a 
szaktársak bizalma az egyesület élére állí
tott s a reábizott feladatnak önzetlenül, 
odaadással, mindenkor a legjobb belátása 
szerint, az összesség érdekében cselekedett.

Mi, öntudatos munkások, az ellenségein
ket az igazság fegyverével igyekszünk le
győzni s ezért egyesületi beszámolóink is 
mentek a frázisoktól.

Viszont nem hallgathatjuk el azt sem, ha 
működésűnk nem járt a várt eredménynyel 
s igyekezni fogunk, hogy a mulasztott hi
bákat pótoljuk a jövőben. Amikor a jelen
legi vezetőség megválasztatott a múlt év

3. oldal

februári közgyűlésen, mint tudjuk néhány 
napi működés után a mi kegyelmes nem
zeti kormányunk reátette hazafias tenyerét 
a mi templomunk kilincsére és ezzel meg
gátolta a pár nappal azelőtt megválasztott 
uj vezetőség további működését

Igaz, hogy a felfüggesztés után a veze
tőség egy része lanyha nemtörődömséggel 
visszavonult és csak távol szemlélője volt 
a íovábbi fejleményeknek. És ugyanígy 
csináltak a mi nagyszájú, hőslelkü tagjaink 
azon része, akik csak akkor tudnak ordí
tozni, amikor minden rendben van és kész 
a számukra a konc, hogy azon marakod
hassanak.

De a szervező bizottság és a választ
mány azon része, aki tudatában volt annak, 
hogy ha ő is félre fog állni most a válsá
gos pillanatban és semmittevéssel tölti idejét, 
akkor rövid idő alatt vissza fogunk kerülni 
azon posványba, ahonnan néhány évve! 
ezelőtt keserves küzdelmek árán kiemel
kedtünk. Nem nézhette tovább azt a gyáva 
nemtörődömséget, hanem férfias elszánt
sággal odaállt a szervezet élére, nem kí
mélve semmi fáradságot, éjjelt és nappalt 
egybevéve azon működött, hogy ja szak
társak érdekeit megvédelmezze, a kivívott 
győzelmeket épségben tartsa és a sze/veze- 
tünkre éhes sáskahadat visszaverje. És ime 
szaktársak: a bátor fellépésnek, az öntuda
tos szervezkedés taktikájának meg is lett 
az eredménye.

Ugy-e bár egyesületünk fel volt függesztvet 
mi pedig ki voltunk téve a hatóság üldö
zéseinek és zaklatásainak, mégis megálltuk 
helyünket.

És oly eredményt értünk el a munka
adóknál a hetifizetés rendezésével, amiért 
éveken keresztül sikertelenül küzdöttünk. 
Ez elég fényes bizonyítéka annak, hogy 
igenis munkálkodtunk a szervezet megerő
sítésén és a szaktársak anyagi helyzetének 
javításán.

Taggyűléseket, értekezleteket és felolva
sásokat tartottunk, hogy a szaktársak fel
ismerjék a szervezkedés céljait és hasznos
ságát.

A legmesszebbmenő agitációt fejtettük ki 
a bizalmiférfi-rendszer kiépítésénél, mely 
oly jól sikerült, hogy ma legalább 130 
bizalmiférfi pontos lakcíme be van jelentve. 
A szabad szervezetet nagygyá és erőssé 
kiépítettük, amelynek élén a szervező bi
zottság kitartó lelkesedéssel, önzetlenül 
működik.

Tisztelt szaktársak! Az itt elmondottak 
tiszta tények, melyek a becsületes munkál
kodás mellett bizonyítanak.

Most, hogy a közgyűlés közeledik, látom 
mily ellentétes munkát akarnak végezni 
egyesek a közgyűlésen.

Szaktársak ! Ne a gyűlölet üsse fel tanyá
ját köztünk, legyünk testvérek, öntudatos 
szociáldemokrata munkások, fogjunk test
véri kezet egymással és egyesült erővel 
azon munkálkodjunk, hogy szervezetünket 
nagygyá és hatalmassá neveljük.

A testvériség nálunk még csak fogalom. 
Majd ha az testet ölt, akkor nem a gyülöl- 
ség és szidalmazás járja, hanem ezek 
helyett a kizsákmányolók ellen fordítjuk 
erőnket és ai szervezkedések körül folynak 
tanácskozásaik és mig ez igy nem lesz, 
addig egyesületünkben teljes rend nem is 
uralkodhatik.

A közgyűlés feladata az legyen, hogy a 
vezetőségbe olyan tagokat válasszanak, 
akikben a modern szociális eszme megvan 
s van bátorságuk és akaratuk a közügy 
érdekében dolgozni.

Mi bátran megyünk a t. közgyűlés elé, 
mert amit tettünk és cselekedtünk, azt a 
szervezet megerősítésére, a tagok érdekében 
végeztük.

Fel tehát ujult erővel a munkára, meg 
kell mutatnunk, hogy a kávéfőzők szerve
zete méltán helyet foglalhat az osztálytuda
tos munkások táborában.

Bereczky Lajos.
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A dalárda közgyűlése. A Budapesti 
kávéfőzők dalköre folyó hó 6-án este 
8 órakor tartotta rendes évi tisztújító köz
gyűlését az egyesület helyiségében. Jelen 
volt 32 dalkör tagja. Az évi jelentést 
örömmel vették tudomásul a dalkör lelkes 
tagjai, mert mindenki meggyőződött arról, 
hogy egy év leforgása alatt taglétszáma is 
nagyot emelkedet és erkölcsileg mint 
anyagilag nagyon szépen fejlődött. A veze
tőségbe megválasztalak a következők: 
Elnök Bereczky Lajos, alelnök Kozma lnn e, 
háznagy Nagy Károly, pénztáros Poscharnig 
János, jegyző Nagy József, ellenőrök 
Keresztury Ferenc és Mokrin János, kar
vezetők Száraz László és Bachorecz Ferenc, 
kottarendező Hertl Károly, választmányi 
tagok Vida József, Petus József, Kántos 
János, Földi János és Fórján Imre.

A farsangi bálon még a következők 
fizettek felül: Petrovics György 10.—, 
Nyári István és neje 2.—, Duni Gusztáv 
1.—, Gömbös János 1.40, Szűcs János 1.—, 
K. L. 1.—, D. J. 1.—, Hock Lajos 1.60, 
Keszler Géza 5.— korona.

Jó szociáldem okrata az, aki e lő
fizetője a „N épszaváénak.

VIDÉK.
Azok a határozatok, amelyeke', a múlt 

évben megtartott kongresszus az országos 
szervező bizottsághoz mint végrehajtó fak
torhoz utasított, egyike a legfontosabb az 
ország szállodai, éttermi és kávéházi alkal
mazottak szervezése volt. Hogy a kongresz- 
szuson hozott határozatok végrehajtásával 
az országos bizottság mennyire haladott 
előre, azzal majd más alkalommal foglal
kozom.

Itt csak azt említem meg, hogy az agi- 
tációra nézve a központi titkárság levélbeli 
összeköttetés utján igyekezett oly helyekre 
is behatolni, ahol eddig mozgalmunkat nem 
ismerték. S habár a kongresszus óta nem 
is tudunk nagyobb eredményekre a vidéken 
rámutatni, mégis nem maradt hatálytalan 
az agitációnk a fent említett mód szerint, 
mert amint látjuk, Fiúméban uj szervezet 
alakult, Kassán kerületi szaktitkárságot 
szervezünk s legújabban Máramarossziget 
és Pancsova jelentette be, hogy a szerve
zetet megalakítják a központ segitkezésével. 
Az az egy bizonyos, hogy a fővárosi szer
vezeteinkre nagy fontossággal bir az, hogy 
a vidék minél több városában szervezve 
legyenek a szállodai, éttermi és kávéházi 
alkalmazottak, mert a fővárosban e szak
mákban a szervezkedés által megjavított 
viszonyok a vidéki .szaktársainkat (tekintet 
nélkül szervezett vagy szervezetlenek) a 
fővárosba vonzzák. Ezért nekünk a szer
vezési munkát elhanyagolni a vidéken nem 
lehet és nem szabad. Továbbá a tavasz 
beálltával a gúzsba kötött kezek a szervez
kedésben rejlő erők felszabadulnak s a 
mozgalom az egész vonalon meg fog in
dulni, amint az alábbi tudósításaink is 
igazolják. *

Szolnok. A szolnoki pincérmunkások 
f. hó 7-én, pénteken, éjjel 3 órakor az 
< Otthon» - kávéház külön termében jól 
sikerült nyilvános gyűlést tartottak. A szer
vezkedés célja, annak haszna, az ügynöki 
rendszer és a Szolnok és vidéke pincérek 
szakegyletének megalakítása napirenddel. 
Az egybehivók nevében Bognár M. szak
társ üdvözli a megjelent szaktársakat s 
ajánlatára elnöknek Tóth L„ jegyzőnek 
Kerzsáncz F. szaklársak lettek megválasztva. 
Tóth Lajos szaktárs szép szavak kíséretében 
a gyűlést megnyitja s a szót Schönhcrr 
József (Budapest) elvtársnak, a központ ki
küldöttének adja át. Schönherr József elv
társ a megjelent szaktársak érdeklődése 
mellett fejtegette és magyarázta a szervez
kedés célját és hasznát. Meggyőző érvekkel 
bebizonyította, hogy a tőkés termelési rend
szer a vendéglő- és kávésiparban is meg

teremtette a nagybani termelést, de meg
teremtette a pincér stb. proletariátust is és 
ezzel együtt megszületett a közvetlen ki
zsákmányolás, ami maga után vonta a 
szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak 
osztálytudatos, szociáldemokratiktis alapon 
való szervezkedést. Rámutatott előadó a 
szolnoki rendőrség azon jogtalan eljárására, 
hogy az itteni pincérmunkások ingyenes 
helyközvetitését (amelyet az ügynöki vér- 
szopók letörésére állítottak fel) becsukta. 
Előadó a jelen volt rendőrkapitánynak meg
magyarázta, hogy a pincéreknek joguk van 
ingyenes elhelyezőt fenntartani.

Ezután rátért Schönherr elvtárs a Szolnok 
és Vidéke pincérek szakegyesületének fon
tosságára és a pincéreknek ebből származó 
előnyére, mire a gyűlés a következő 11-es 
előkészítő bizottságot választotta meg:

Elnök Kosztka F„ titkár Bázsó Gy., pénz
táros Röszler J., jegyző Zsoldos L. Bizott
sági tagok lettek: Bognár M., Tóth L., 
Boros Gy., Petke K.. Hrchusz R., Szlatek- 
sztuvek J., Kerzsáncz F. szaktársak. Végül 
a gyűlésen megjelentek nagy lelkesedéssel 
az alábbi határozatokat hozták:

A Szolnok és Vidéke pincérek szak
egyesületét megalakítják, melynek előkészí
tésével a ftiegválasztott U-es bizottság bi- 
zatik meg. Addig is, mig az alapszabályok 
jóvá nem hagyatnak, szabad szervezetben 
fognak működni. El lett fogadva Bognár 
szaktárs alábbi javaslata:

A megválasztott bizottság hasson oda, 
hogy az összes helyben levő szaktársakat 
a szervezetbe való belépésre bírja. Mert 
szervezetünk csak úgy felelhet meg hiva
tásának, ha nemcsak a helybeliek, de a 
környékben levő szaktársakat is bevonjuk. 
S egyben minden szaktárs adja becsület
szavát, hogy csakis a szervezetünk tagjával 
fog dolgozni. Tóth szaktárs lelkes záró 
szavai után a legjobb hangulatban távoztak 
szaktársaink. *

M árnm arosszigetről, mint tudósítónk 
bennünket értesít, folyó hó 3-án az össz- 
pincérség jól sikerült értekezletet tartott, 
amely értekezleten egyhangúlag elhatároz
ták, hogy megalakítják a szabad szerveze
tet s e célból gyűlést tartanak, amelyre a 
központból kérnek előadót. Az értekezleten 
a helybeli szociáldemokrata jaárt elnöke és 
titkára is részt vettek, akik a szervezkedés 
fontosságát ismertették az értekezleten a 
szaktársakkal. *

Pancsováról meghívást kaptunk a szer
vezet megalakítására. Mint ottani levelezőnk 
bennünket értesít, a lelkesedés és a talaj 
megvan a szervezkedésre annál is inkább, 
mert a pincérek zsebén élősködő ügynök
piócák szemtelensége már tűrhetetlen.

*
Zilahról kapjuk az alábbi tudósítást: 

‘Mi, a ‘Vigadó® szállodában alkalmazott 
pincérek és a segédszemélyzete szervez
kedtünk és oda fogunk törekedni, hogy az 
itteni szakiársakat mind megnyerjük az esz
mének. De alighogy megkezdtük a szervez
kedést, már is akadt egy denunciáns alak, 
a tRivala-szálloda» Flóra M. nevű főhajcsára, 
aki annyira aljas szerepre vállalkozott, hogy 
a «Vigadó» tulajdonosát arra akarta bírni, 
hogy alkalmazottait bocsássa el, majd ő 
szerez szervezetleneket. De lesz rá gon
dunk, hogy az ilyen Flóra Mihályokat ész
hez térítsünk. A szervezeti járulékainkat 
legközelebb beküldjük a központnak.

N. J., bizalmiférfi.*

Szervezeti ügyek.
Zárlat. Pécsett a Vadember-szálloda 

szigorú zárlat alatt van.
Figyelem, éttermi bizalmiférfiak I

Bizalmiférfi-értekezletek minden hétfőn, dél
után 4 órakor, a szokott helyen tartatnak.

Tartsa kötelességének minden bizalmi
férfi, hogy az értekezleten megjelenjen. 
Azokat az üzleteket pedig, ahol bizalmiférfi

nincs, felszólítjuk, hogy válasszanak és a 
megválasztottak jelentsék ezt az illetékes 
helyen be.

A szervező bizottság ugyanott tartja 
minden héten szerdán délután 4 órakor 
üléseit.

Gyászjelentés. Éhenhaltak a Stancsu- 
kávéházi sztrájk után:

Az öt gyászalakot a szaktársak emlékébe 
ajánljuk.

Nyilatkozatok. Alulírott ezennel kije
lentem, hogy az általam használt sértő 
kifejezéseket nem sértő szándékkal mon
dottam, hanem azok használása csupán 
izgatott állapotomnak voltak következményei.

Ez utón kérem a történteket meg nem 
történteknek tekinteni és felhatalmazom a 
Budapesti Kávéssegédek Szakegyletét, hogy 
ezen nyilatkozatomat szükség esetén a 
szakegylet tagjaival közölhesse.

Budapest, 1908 február 9-én.
Bettelheini Rezső,. Qelb Zsigmond.

Zéh Sándor, 
mint tanuk.

Alulírott tiszteletteljesen bocsánatot kérek 
a kávéssegédek szervezetétől mindazon 
illetlen kifejezésekért, melyekkel jogtalanul 
illettem, egyben kijelenteni, hogy ezt többé 
nem teszem. Popovics Mariska,

a Muzeum-kávcbáz 
volt felirónöje.

Alulírott kijelentem, hogy a mulasztásom
ból következő szabálysértésért, amelyet 
szervezetemmel szemben elkövettem,ezennel 
bocsánatot kérek. ígérem, hogy a jövőben 
hasonló sérelmek felidézésétől tartózkodni 
fogok. Márkus Oéza,

kávéssegéd.
Figyelem összbizalmiférfiak! Tisztelettel 

értesítjük az éttermi- és kávéssegédek és 
kávéfőzők bizalmiférfiait, hogy folyó hó
24-én, hétfőn délután 4 órakor, Szerecsen- 
utca 43, 1. em. (a kávéssegédek szakegye
sületében) összbizalmiférfi-ülést tartunk.

Az országos bizottság.
A sérthetetlen . Az alábbi érdekes le

velet kaptuk, melyet közre adunk azért, 
hogy lapunk olvasóinak bemutassunk egy 
«sérthetetlen» — snájdig — tartalékos 
huszárhadnagyocskát, aki bizonyosan elő
kelőén szokott járni — de fizetni . . . ?!

A levél Így szól:
Tisztelt szerkesztő elvtárs !
Alulírott, mint a Newyork-kávéház alkal

mazottja, a következő igen tanulságos és a 
felső tízezreket igen jellemző esetet van 
szerencsém önnek s szaklapunk által tisztelt 
szaktársaimnak tudomására adni.

Folyó hó 18-ára virradó éjjel két úri (?) 
ember, névszerint Beöthy Sándor (a Magyar- 
és Király-színházak igazgatójának öccse) és 
Andor N. tartalékos huszárhadnagy, két 
hölgy kíséretében betértek a Newyork- 
kávéházba s nekem jutott a szerencse, 
hogy nekik a 35 forint értékű pezsgőt s a 
mellé járó más, csekélyebb dolgokat fel
szolgáljam. Fizetésre kerülvén a dolog, ki
derül, hogy a gavalléroknak egy vörös fillér 
sincs a zsebükben. Lindenfeld Béla fizető 
szaktárs udvarias felszólítására gorombasá
gokkal kezdték őt traktálni, mire én termé
szetesen közbevetettem magamat s kikértem 
ezt a szervezett munkásság nevében. Erre 
a hadnagy ur «füty pincér, coki az aszta
lomtól szavakkal gondolta az ügyet cl- 
intézhetőnek. De én ennek ellenkezőjéről 
úri pofájának kétszeri csattanós megsimo- 
gaíásával győződtettem meg, amit ő e
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A budapesti kávéfőzők szakegyesületének az 1907,
JE LE N T É S E .

Tisztelt közgyűlés !
Amidőn az 1907. évi működésről szóló 

jelentésűnket útnak indítjuk, egy szomorú 
és kegyeletes kötelességet kell teljesítenünk 
és teljesítünk, amidőn először azokról 
emlékszünk meg, akiket az év folyamán 
kiragadott soraink közül a kíméletlen halál.

Ezek Malyai Henrik, Kálmán József. 
Takács Imre, Méhes János, Horváth János, 
India Béla és Leichter János szaktársak.

Nem világhírű hadvezérek, hanem egy 
szerény kis szakegyesület névtelen hősei 
voltak ők, akik, minden tekintetben meg- 
állták helyüket. Őrizzük meg tehát emléküket.

Most pedig beszámolunk egy küzdelmek
ben gazdag esztendő történelméről.

1907 február 14-én meglehetős viharban 
zajlott le az egyesület IV. évi rendes 
közgyűlése, amikor a vezetőség mandátuma 
lejárt s egy uj vezetőség vette át az 
egyesület irányítását.

A vezetőség jóformán meg sem melege
dett az egyesület élén, amidőn egy szép 
reggelen megjelent az egyesület helyiségé
ben a VII. kér. elöljáróság tisztviselője és 
a belügyminiszter ur, a fekete gróf. rende
letére az egyesület működését felfüggesz
tette.

A szabadság, az egyesülési és gyülekezési 
jog ezeréves hazájában kóbor kutyaként az 
utcára vertek egy kulturális egyesület tagjait, 
csak azért, mert vágytak a szabadság után, 
mert megértve a kor hivó szavát, egyesületet 
alakítottak és abban összegyülekezni mertek.

A filiszter (a felületes szemlélő) esküt mert 
volna rá tenni és azt merne még ma is, 
hogy a felfüggesztést az a sajnálatos tény 
okozta, hogy az egyesület egynémely tagja 
között személyi súrlódások voltak. Balga
ság ! A felfüggesztés kulisszái mögött 
politikai okok rejlenek s igy politikából 
nyomta az egyesület ajtajára a magyar 
forradalmi spanyolviaszkot a belügyminiszter 
ur, a fekete gróf.

Ugyanis, amidőn a «legdicsőbb» nemzeti 
kormány belepottyant a «gaz» darabontok 
rég óhajtott pirosbársony székébe, pro
gramijának első pontja az általános, 
titkos választójog törvénybe iktatása volt.

Ez azonban egy cseppet sem tetszett a 
klerikális-feudális uraknak, csürni-csavárni 
próbáltak tehát, de nem sikerült, mert a 
folyton lesbenálló munkásosztály kimondta 
az ultimátumot, hogy a választójog el- 
sikkasztása vagy meghamisítása esetén kész 
a politikai tömegsztrájk fegyveréhez nyúlni.

Mi volt hát a hatalom első teendője ? 
Szétverni, lerombolni a munkások szak
egyesületeit és otthonát, az utcára kergetni 
annak tagjait és mi a saját testünkön 
tapasztaltuk, hogy a főpapok és mágnások 
hajlott gerincű, hűséges szolgája ezt végre
hajtotta.

Hogy miért éppen mi voltunk az elsőkj? 
Azért, mert mi olyan szakma munkásai 
vagyunk, akiknek először kell kiállani a 
harctérre, akiknek a testén keresztül Magyar- 
ország munkássága jogokhoz jut.

De számítását korcsmáros nélkül csinálta 
a belügyminiszter ur és nagyot, igen nagyot 
csalódott, mert abban a percben, amikor 
bezárult az egyesület ajtaja, előállt egy

másik, egy hatalmas tényező, a sokaktól 
rettegett - szabad szervezeti.

Ide tömörültek ezután az otthonukból 
szétkergetett szaktársak és első lépésük az 
volt, hogy megteremtsék azokat a feltétele
ket, ameíyek egy nehéz küzdelemhez okvet
lenül szükségesek.

Hogy mik voltak ezek, azt jól tudják 
mindazok, akik résztvettek az üldöztetésben.

Az eddig vérszegénységben szenvedő 
szabad szervezet erőben meggyarapodva, 
megteremtette mindazt, amit eddig a belügy
miniszter ur engedélyétől függő szakegye
sület megteremteni nem tudott.

Az utcára dobott szaktársak forrongásá
nak első gyümölcse az volt, hogy a kávés- 
ipartársulat 1907. évi április hó 15-én tartott 
ülésén magával egyenrangú tényezőnek 
ismerte el a belügyminiszter ur által fel
forgatott, széjjelrombolt szakegyesületet és 
annak hajléktalan tagjaival egy «kollektiv» 
munkabérszerződést kötött.

Ma pedig már módunkban van megálla
pítani azt, hogy a kilenc hónapig tartó üldöz
tetés nekünk egy csöppet sem ártott meg 
sőt a küzdelem után ma sokkal harc-’ 
edzettebben, Ielkesültebben és erőben is 
meggyarapodva, bátrabban állunk a törté
nelem itélöszéke elé, mint álltunk a harc előtt.

1907 okt. 24-én a belügyminiszter ur 
<nagy kegyesen megengedte, hogy «a sza
badság szent nevében» felfüggesztett szak
egyesület megkezdhesse működését és igy 
olyan szerencsétlen helyzetben vagyunk, 
hogy a választmány működéséről csak 
csonka képet adhatunk. Föntebb már emlí
tettük, hogy a harcból erőben gyarapodva 
kerültünk ki.

íme reá a bizonyíték. A felfüggesztés 
idején volt az egyesületnek 500 fizető tagja 
és ma, midőn e jelentést írjuk, megközelíti 
a 800-at, igaz, hogy ez még nem mind érte 
el, hogy a közgyűlésen szavazati joggal 
bírjon, de ha tekintjük, hogy a lefolyt év 
nekünk csak úgyszólván 3 hónapig tartott, 
akkor ez már nagy eredménynek mondható.

A pénztári jelentés, habár az első pilla
natra deficitet mutat is, az 1900. év ered
ményével szemben a valóságban még sem 
létezik ez a deficit.

Mert amig az 1900 évi jelentés egy teljes 
év eredményét tárja elénk, addig mi alig
2—3 hónap eredményét mutathatjuk be és 
mit látunk? Azt, hogy amig 1906 december 
végén volt a pénztárban 3584 kor. 38 fill., 
addig 1907 december 31-én volt 3088 kor. 
22 fillér.

Most vegyük számításba, hogy az egyesü
letnek kilenc hónapon át egy fillér bevétele 
sem volt, kiadása azonban igen, mert a fel
függesztés ideje alatt éppúgy kellett fizetni 
házbért és telefont, mint azelőtt, sőt a mű
ködés újrakezdésénél újra kellett festetni az 
egész egyleti helyiséget, de ezenkívül a fel
függesztett egyesületnek közel 1000 koronát 
kitevő adósságát is kifizettük, bátran állítjuk 
tehát, hogy a mai működés mellett 8000 
korona készpénz feküdne az egyesület pénz
tárában, ha a föntemlitett körülmények közbe 
nem jönnek. De nézzük a következő kis 
tabellát :

1905
december

Hónapok
1907

Tag-
járulék

Be
iratás

Tag-
könyv

Teke
asztal Dominó Al

bérlők
Egyéb
bevétel

Össz
bevétel

Össz
kiadás

o r o n

K o r .
Tagjáru

lékból 9 0 6  -

Október — — — — — — -- — —

Beiratás- 
ból -  38’-

November — — — 110-68 17-76 — — —

Tekensz- 
t«l stb. 154*10

December 548 102 12-30 151-62 23-50 70-— 369-58 1257-— 1849-52

Össz
bevétel UU'89 548 102 12-30 26T30 4T26 70-— 369-58 1257--- 1849-52

évi működéséről szóló

Mit mutat ez ?
Mutatja, hogy a jelenlegi bevételünk egy 

cseppet sem esett alá a múlt év bevételei
nek, sőt emelkedett s hogy a decemberi 
zárlat mégis deficittel végződik, annak az a 
magyarázata, hogy éppen erre az időre 
esnek a fent emlitett óriási kiadások.

Most nézzük meg az elhelyezést. 1907 
november 1-től 1908 február 1-ig elhelyez
tünk összesen 1379 szaktársat, még pedig 
kávéfőzőt állandó munkára 113-at, konyha- 
legényt állandó munkára 189-et, kisegitőkávé- 
főzőt 559-et és kisegítő konyhalegényt 518-at.

Miután tudjuk, hogy a szervezeti életnek 
kétségkívül egyik legfontosabb fegyvere a 
közvetítés, tehát nagy súlyt helyeztünk arra, 
hogy a konyhákban sem szervezetlen em
berek, sem úgynevezett kávés leányok ne 
rombolhassák le azt, amit mi hosszú évek 
fáradságos munkája után megteremtettünk 
és hogy feladatunknak becsületesen meg
feleltünk, bizonyítja a fenti eredmény.

A kulturmissziót tőlünk telhető legnagyobb 
lelkiismerettel ápoltuk és fejlesztettük, mert 
módot nyújtottunk hat szaktársnak, hogy a 
szabad iskola tanfolyamain képezhessék 
magukat. Többnek azért nem lehetett, mert 
a mi és hozzánk hasonló kis egyesületek
nek az iskola szabályai szerint, sajnos, több 
hely nem jutott.

De ezt pótlandó, a pártvezetőség által 
létesített pártpolitikai iskolában szintén el
foglaltuk a részünkre fentartott helyet.

De módot kívántunk nyújtani a tagoknak 
is és ezt úgy értük el, hogy az előadók 
legjobbjait elhoztuk az egyesületbe, akik 
két hónapon keresztül 16 jól sikerült elő
adást tartottak és ezen előadások még ma 
is folynak.

A választmány működéséről annyit jelent
hetünk, hogy a rövid idő folyamán 8 vá
lasztmányi ülést és 2 taggyűlést tartottunk.

Most még csak azokat említjük meg, 
hogy a 3 hónapon keresztül 45 levélbeli 
megkeresés érkezett az egyesülethez, ame
lyekre mi szintén 45 levélben válaszoltunk.

Legkevesebbet a könyvtárról jelenthetünk, 
mert sajnálattal kell látnunk, hogy a szak
társak nem valami nagy figyelemben ré
szesítik a jövő forradalmainak ezt a hatal
mas fegyvertárát.

Most, hogy jelentésünk végére értünk, 
kötelességünk megemlíteni, hogy teljese
désbe vittük a tagok ama régi vágyát is, 
hogy az egyesület intencióinak megfelelőleg 
egy szép forradalmi zászlót csináltassunk.

Azt hisszük, elég, ha ennél csak annyit 
jelentünk, hogy nagyon szép ünnepély ke
retében január 28-án avattuk fel a piros 
zászlót, a harc szimbólumát!

Tisztelt közgyűlés!
Amidőn egy nehéz korszak évéről szóló 

jelentésünket és az egy év előtt kapott 
mandátumunkat ezennel az önök kezébe 
letesszük, azt a szerény kérésünket terjeszt
jük elő, hogy eme jelentésünket ne a sze
mélyeskedés vagy az elfogultság kicsinyes 
szemüvegén keresztül bírálják meg, hanem 
tárgyilagosan és szocialistákhoz méltó szi
gorral, de igazságos kritikával bírálják el, 
hogy méltók voltunk-e arra a helyre, ahová 
az önök megtisztelő bizalma egy év előtt 
ültetett.

Mi a legőszintébb sajnálattal jelentjük ki, 
hogy fáj nekünk az, hogy egy éves műkö
dés helyett csak egy csonka, töredékév 
működéséről tehetünk itt jelentést. Tény 
azonban az, hogy eme jelentésünk egy 
őszinte és becsületes működésnek a jelentése.

Ha ez nem olyan fényes, mint amilyent 
önök vártak vagy amilyent mi szeretnénk, 
úgy ez nem a mi hibánkból történik.

Ismételten kérjük tehát a szigorú, de 
igazságos bírálatukat. Egyben kérjük, hogy 
a választmányt nehéz, fárasztó és felelős
ségteljes működése alól felmenteni szíves
kedjenek, Maradtunk testvéri üdvözlettel 

a választmány.
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A  budapesti k á v é fő ző k  s z a k e ^  esületének p én ztá ri k im utatása az 1907. év rő l.
Forgalmi kimutatás. KiADAS
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Korona fill. Korona fill. Korona fill. Korona filL

i& Pénztárkészlet 1906 december hó 31-én ............-........................ 244 85 i Személyzet fizetése .............. ...................... ................... ............. 1373 40
2 A takarékpénztárban elhelyezett tőke ................. —--------------- 4500 — 4744 85 2 Billiárdasztalokra törlesztés ----------- -------- ------------ ------------ 300
3 Beiratási dij----------------- -------- ------— -------- --------------------- 132 — 3 Fűtés és világítás -----------— ...........- .............. - ......................... 405 22
4 Tagkönyvdij ------------------- -------- --------------------- ------------ 21 — 4 Házbér és házinesterpénz---------------------- --------------------------- 1411 98
5 Tagdíj - --------------------------------------------------------------------- 3376 — 5 Házbér a VII. kér. elöljáróság által fizetve------ --------------------- 1383 09
6 Billiárdpénz— .........— -------------------- ---------------- -------------- 683 66 6 Irodai szükségletek — --------------- -------------------- ------- ------ 249 26
7 Dominópénz — -------------------------- ------—................... ........... 41 26 7 Nyomtatványok és hírlap.........— — ---------------------------------- 371 62
8 Házbér (albérló'tó'l)------------------------------- ------- -------- ---------- 220 — 8 Dalárda segélyezése --------------- ------------ ------------------------- 90
9 Kamat — — --------------- -------------— -------- — -------- — — 19 10 9 Telefondíj .............— ---------------------- ------- ---------------------- 75

10 Előlegvisszatérités........................................— ........... ................... 20 — 10 Jogvédelem....... - --------- ------------------------------------------------- 349 40
11 58 4882 11 4ő 40

358 5212 Javítások stb. - - — - ...................... ......... ............................
13 Adó — — — — — — — — — — — — — — — — 89 04

' ^ ------- 14 Mulatságok rendezési költsége------------------------ ---------------- 29 — 1
1 15 j gjfár _ ____  ___ __ __ __ __ __ __ __ __ — — — — 7 30 6539 23

16 Készpénzállomány — — — -------------------------------- -------- 1 3088 22

Összesen — 9627 45 Összesen — 9627 45

! I
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O
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VAGYON
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s í

Vagyonkimutatás.

f

Korona fill. Korona fill.

1 Készpénzállomány----------------------- ------------ --------------------- 3088 22 i
2 Leltár értéke (leírás után)------ -------- ---------------------------------- 4710 29 2
3 Előre fizetett házbér .......................— -------------- ------------------ 227 33 8025 84

Zászlóalap 1906. évről-------------- ----------- ------------ -------------- 704 65
Zászlóalap 1907. évről------------- ------------ -  ------------- ------ 318 59
Ennek kamata — — -----------— -.....................— ......... ..........— 20 47 1043 7!

Összesen — 9069 55

Budapest. 1907 december hó 31-én.
Kovács József s. ic., Farkas István

titkár. elnök.

A fenti kimutatásokat átvizsgáltuk és

Gudman Sándor s. k.. Szele István s
ellenőr. ellenőr.

Hátralék billiárdaszíalokra 
Tiszta vagyon mint egyenleg

Összesen —

Bene Pál s. k.,
p énz táro s .

jámbor lo tvár s. k.,
ellenőr.

Korona fill.

280 ; -

TEHER

Korona fill.

280 ; — 
8789 i 55

9069 55
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szavakkal vett tudomásul: «Engem pincér
nem sérthet meg.»

A dolog így történt s hogy helyesen 
jártam-e el, annak elbírálását a szaktársakra 
s önre bízom, t. szerkesztő elvtárs. 

Maradok elvtársi üdvözlettel
T. Oy.

a Newyork-kávéház 
felszolgálója.

Készüljünk a választó jogért fo ly
ta tandó  ü tközetre!

Vigalom.
A budapesti pincérek zenekara

január 21-éri a kávéssegédek szakegyesü
letében tartotta meg bemutatkozási estélyét. 
Úgy a szaktársak, valamint a szervezett 
munkásság olyannyira érdeklődött a zene
kar bemutatkozása iránt, hogy a helyiség 
az érdeklődők befogadására kicsinek bizo
nyult. El kell ismernünk, hogy ezen érdek
lődésre méltán rá is szolgált a zenekar, 
mert bravúros könnyűséggel és igazán el
ismerést érdemlően játszott.

Az ünnepi szónok Krausz szaktárs volt, 
aki a zene történetét vázolta.

A zenekar által előadott darabok, amelyek 
a legjobban sikerültek s igazán ügyességre 
vallanak és ezért Lenner zenekartanár urat 
méltán megilleti az elismerés. Ki kell emel
nünk az előadott zeneszámokból a kuruc- 
dalokból összeállított egyveleget és a Va
rázskeringőbői a «Piccolo» dalát, amelyeket 
az érdeklődés megismételtetett. A virradatig 
tartó mulatság a legvidámabb hangulatban 
folyt le.

Az estélyen felülfizettek:
Attila-kávéház 2.— korona, Forgó K. 5.—, j 

Seifer D. 5'.—, Gizella-káv. 4.—, Hauser 1 
M. 5.—, Serényi V. 3.—, Jelűnek 3.—, Mát- j 
toni 5.—, Oá! 2.—, Fischer 3., Qertner 2.—, 
Oarai 2.—, Sclu anz 3.—, Polgári 5.—, Hirsch
2. —, Thalia 2.—, Damjanics 3.—, Árvái
3. —, Pollak H. 5.—, Metropol 10.—, R. 
Szalon 4.—, Helvetia 5.—, Louvre 5.—, 
Liszt 5.—, Neumann B. 4.—, Marosi 5.—, 
Kohn 5.—, Upor 10.—, Floranszky 3.—, 
Országház 3.—, Kaiser M. 5.—, Alkotmány
5.—, Seemann 5.—, Club 4.—, Medean 
Sándor 3.—, Salzer M. 3.—, Mocca 3.—, 
Parlament 2.—, Strausz 5.—, Boulevard
3.—, Freund 3.—, Fischer Zs. 2.—, Kaiser 
és Schwarz 2.Ó0, Keiler B. 2.—, Márkus
2.—, Hamburger 4.—, Pelzmann 5.—, 
Fischer A. 2.—, Első Magyar Részvény- 
sőrfőzde 5.—, Fővárosi Orfeum 5.—, Wein- 
gruber 4.—, Pauli 4.—, Liedl József 4.—, 
Édeskuty 5.—, Kritály 10.—, Mayer I. 2.—, 
Kirschner 5.—, Veres K. 5.—, Deli V.
2.-~, Frisch 2.—, Heszmann 10.—, Letz I.
2. —, Weisz 5.—, Lánchíd 3.—, Erzsébet
3. —, Szilárd 2.—, Weinfeld 2.—, Kardos
2.—, Tepli 2.—, Rendes 2.—, Fábri 5.—, 
Weiszberger 5.—, Badacsony 4.—, Sátor 
Teréz 10.—, Berger 5.—, Kallós Király
4. —, Neumann F. 5.—, Hauser 5.—, Ho- 
henberg 5.—, Freudenfeld 4.—, Lázár 5.—, 
Kardos S. 4.—, Klein testvérek 10.—, 
Büchler I. 2.—, Tököly-ut 27. sz. 4.—, 
Szántó 10.—, Baross-tér 15. sz. 4.—. Köz
ponti Szálloda 10.—, Frühauf 10.—, OIaser> 
Ign. 5.—, Neumann Hugó 5.—, Wasser- 
mann 10.—, Elité 5.—, Fodor 5.—, Schei- 
hel K. 5.—, Ulits L. 5.—, Perfeiti I. 5.—, 
Hölle 20.—, Laumann 5.—, Horváth Oy.
4.—, Lukács j. 3.80, Csillag 3.—, Epstein
2.—, Wild D. 1-80. Mautner 2 .- ,  N. N.
1. —, Törley 10.—, Pollák S. 1.—, MitrOvác
2. , Neumann és Schwarcz 10.—, Ullniann
1.—. Birsits 2.—, Klekker 10.—, Haar Oy. 
1.80, Reich 1.80, Süttler —.60, Reider —.80, 
Szakály —.60, Ulcs O. —.80, Oottlieb —.60, 
Vidáné 1.80, Neuwirth —.60, Weisz A. 
—.80, N. N., —.80, Weisz .60, Weinberg
1. —.60, Schwarcz E. —.60, Muterny —.60, 
Weisz N. --.80, Adorján-káv. 4.—. Össze
sen 612 korona 80 fillér.

Jegyekből befolyt 195 korona 60 fillér. 
Egy hiányzó iv 91.— korona. Ruhatár 19 ko
rona 90 fillér. Összesen 827 kor. 70 fillér. |

Felmerült kiadások 398 korona 78 fillér. 
Fenmaradt mint tiszta jövedelem 428 ko
rona 92 fillér.

Ez utón mond köszönetét felülfizetők- 
nek a budapesti pincérek zenekarának 

elnöksége.

Klein László főpincér a kávéfőzők bálján 
nem 1.— korona, hanem 2 kor. 20 fillért 
fizetett felül.

Az éttermi segédek kabarett-estélyé-
" ez; Lapunk előző számában már meg
emlékeztünk az éttermi segédek vigalmi 
bizottsága által rendezett és fényesen sike
rült kabarett-estélyről. Az estélyen közre
működő szereplők közül tévedésből R. 
Deák István szaktársunkról nem emlékez
tünk meg, pedig ő volt az egyike a szerep
lőknek, aki igazán ötletes előadásával nagy 
tetszést aratott.

Az estélyen fölülfizettek:
Vizváry Béla 20.— korona, Spiegel Ign. 

vendéglős 10.—, Takáts János vendéglős 
10.—, Lukácsfürdő r.-t. 10.—, Csicsinkó Béla
6.—, Csernák József 4.—, Magyar N. 4.—, 
Csizevich Ferenc 4.—, Berkovics Károly
3.—, Sclntller étterem 2.90, Dobler István
2.—, lfj. Minger I. 2.—, Udvary Ödön 2.—, 
Bloch Arthtir 2.—, Tóth Józsefné vendég- 
lősné 2.—, Losonczy Károly 2.—, Pulai 
Gábor 2.—, Tóth Lénárd 2.—, Neumann I.
2.—, Boór Jenő 1.—, Tyahun Gyula 1.—, 
Blazi Vilmosné 1.—, Bállá Miklós 1.—, 
Kronervetíer József 1.—, Szemerédi József
1.—, Elmer Ferenc 1.—. Pratsner Lipót
1.—, Módra J. Kálmán 1.—, Kocli Olga
1.—, Mike Pál 1.—, Fibrich István 1.—, 
Nikora János 1.—, Horváth Kálmán 1.—. 
Berger Imre 1.—, Braun Lipót 1.—, N. N. 
1. , Hercz R. Rezső 1.—, Biró Dénes 1.—, 
Hatitzinger Károly 1. , Malits Sándor 1. ---, 
Ruky Kálmán —.60, Gratzl József .50, 
Auhrán József —.50. Schönherr J. 1.—, 
Vigh István 3.—, Louis Francois 12.—. 
Összesen 118.50 korona.

A szervezett m unkásoké a jövő! 
Tehát szervezzük az em beriséget!

Vegyes.
Nyilatkozat.

Alulírott ezennel becsületszavamra ki
jelentem, hogy ezennel a B. P. E.-nek és 
az éttermi segédek szabad szervezetének 
Ilii tagja leszek és teljes erőmmel támo
gatni fogom úgy anyagilag, mint erkölcsi
leg a mozgalmat. Elismerem, hogy súlyos 
hibát követtem el, amikor a szervező 
bizottságot durva magaviseletemmel meg
sértettem és ezért a szervező bizottsági 
tagoktól, valamint a szervezett szociál
demokrata éttermi segédektől, akiknek ér
dekében a szervező bizottság dolgozik, 
ezennel ünnepélyesen bocsánatot kérek.

Kijelentem, hogy a Déli-étteremben a 
bizalmiférfiállást elfoglalom és teljes erőm
mel őrködni fogok, hogy ott a kollektív 
szerződés határozmányai pontosan betartva 
legyenek.

Végül kijelenteni, hogy egyleti és szabad 
szervezeti tagdijhátralékaimat kifizetem.

Budapest, 1908 január 31.
Miiviasz Béla.

Nyilatkozat.
Az utóbbi időben sötétben bujkáló ala

kok állandóan megrágalmazni igyekeznek. 
Fltidorovits munkáltató, üzletéből való ki
lépésemkor, azt állította, hogy én őt és 
nejét uton-utfélen sértegetem, sőt decem
ber és január hóban a Molnár-féle kávé
házban (Haris-bazár) 30 ember jelenlétében 
Fludorovitsot és nejét sértegettem és illet
lenül vádoltam volna. Kijelentem, hogy a 
jelzett hónapokban nevezett kávéházban 
nem voltam, tehát a sötétségben bujkáló, 
aki rólam a fenti híreket terjeszti, közön
séges fráter. Babócsy Z. István.

Előzetes értesítés. A Budapesti pincér
egylet március hó 5-én tartja ezidei bálját,

amelyet egyedül rendez. A szaktársak figyel
mét már előre is felhívjuk, hogy agitál
janak a siker érdekében. Az elnökség.

Sam ukéhoz!
Ej, ej, Samuka, még mindig oly kis 

fiúcska magácska, még mindig fogadócs-
kát olvas?

Hagyjon fel ezzel, mert oda fog vissza- 
sülyedni, ahonnét oly keservesen tudtuk 
kihúzni!

Inkább Népszavát, szaklapot ajánlunk 
magácskának, hogy amit oly nehezen tanult, 
el ne felejtse. Haragos K- F.

Az országos lapbizottság 1908 január
havi kimutatása:

Bevétel:
Áthozat múlt évről........ 471-64 K
Kávéssegédek lapilletéke 200'—

» » 285-46 484-46 »
tttermisegédek lapilletéke 230'—

» » 260•— 490-— »
Kávéfőzők » 250-— 250 — »
Kassa » 16-— 16-—

Kiadás:
Fizetések - -  - — 610- —
Lakás, iroda................. -- 71-84
Nyomda --- — --- ........ 170-58
Expedíció stb. .............. 267-—
Agitáció................. . — 90-48
Visszatérítés k. s. -....... 14 15 1224-05 K
Összbevétel.................... 1713-10 K

122405
Egyenleg -- — — ....... 489-05

171310 »
Schönherr József, Porjesz Samu.

titkár. pénztáros.
Bereczky Lajos,

ellenőr.

SZEMLE.

Hocsevár Péter 
Spesnyi Gusztáv

szaktársainkat múlt hó 30-án temettük el. 
Hocsevárt a Szent János kórházból temették, 
ahol a szaktársaink részvéte mellett Schön
herr elvtárs búcsúbeszédet mondott; sírjánál 
pedig Antal szaktársunk mondott megható 
beszédet. Spesnyi szaktársunkat a Ranolder- 
utcai lakásáról temették, ahol Krausz Ferenc 
elvtárs mondott beszédet. Itt a kávéssegéd 
elvtársaink vonultak ki egyesületi zászlóval, 
az előbbihez pedig az éttermi segédek. 
Tisztelet emléküknek.

Felhívás!
Ez idők folyamán a hű és gazdájához 

ragaszkodó szolga a legritkább speciesek 
egyike s különösen a vendéglős és pincérei 
közötti fennálló viszonyban az összhang a 
legritkább jelenségek közé tartozik. Ennél
fogva annál örvendetesebb az a körülmény, 
hogy egy ilyen dicséretreméltó kivételről 
jelentést tehetünk.

A Lippert Lajos nagyvendéglőjének (Er- 
zsébet-kömt 13) söntesében 1896. év óta 
alkalmazásban álló fizetőpincér névleg 
Syllaba József folyó évi március hó 18-án 
üli meg pincérkedésének 50 éves jubileu
mát. Nevezett Syllaba József ezen egy 
emberöltőt meghaladó szolgálati ideje alatt 
egy hónapot sem töltött állás nélkül s azon 
kevésszámú üzletben, amelyekben ezen 
hosszú idő alatt alkalmazva volt, minden
koron a legnagyobb odaadással, szorgalom
mal és becsületességgel teljesítette köteles
ségét, anélkül, hogy munkájának anyagi 
eredményét láthatta volna.

A fenti felhívást a Vendéglősök Lapja 
ez évi 5-iki száma röpíti világgá abból az 
alkalomból, hogy nevezett szaktársunk a
Eincér pályán az ötvenedik esztendőt tölti 

e. Ha a felhívás bekezdését olvassuk, 
arcunkba kell, hogy szökjön a vér, mert 
mint egy «alázatos» szolgáról emlékezik 
meg akkor, mikor egy munkásnak érdemeit 
akarja méltatni. De jellemző a felhívásnak 
az a része, ahol azt mondja:
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Syllaba József egy emberöltőt meghaladó 
idő alatt a legnagyobb szorgalommal és 
becsületességgel teljesítette kötelességét, anél
kül, hogy munkájának anyagi eredményét 
láthatta volna.

A Vendéglősök Lapjának ez a leszöge- 
zése «nagy vád» a mai társadalom, de a 
vendéglősök ellen is, inért megállapította 
azt az igazságot, hogy a munkának csak 
egy «picikea részét fizetik meg a munkál
tatók. Mi meg vagyunk győződve arról, 
hogy Syllaba József szaktársunkról, ha majd 
teljesen munkaképtelen lesz, nem fognak 
róla és családjáról azok az urak gondoskodni, 
akiknek ö vagyonuk gyarapításához hozzá
járult szorgos munkájával s ezért az ö 
jutalma, arcképének leleplezése lesz.

#
Harminc évet tö ltö tt m ár el Gutt- 

mann Lajos kávéssegéd szaktársunk is, 
mint felszolgáló. A 30 évből 15-öt a Váci- 
köruti Páris szállodában és 15-öt a Boulevard 
kávéházban töltött el. Guttman szaktársunk 
pincérségének 30. évfordulóját e hó 16-án 
ünnepli meg. Üdvözöljük a két jubilánsot, 
mint a munka bajnokait.

Az Egyetértés Sport-klub e hó 6-án 
megtartott II. évi rendes közgyűlésén a 
tisztikar a következőképpen alakult meg: 
Elnök: Mitrovátz Adolf; alelnök: Beer 
László; titkár: Useke Lajos; pénztáros: 
L.ang János; ellenőrök: Arany József és 
Nagy János; szertárosok: Juhász Lajos és 
Miloius Béla; körgazda: Eidenspime Antal.

Eljegyzések. Grosz Dezső, Steiner 
Annuska. Szabadka. — Horváth Zoltán, 
Wallinger Poldi k. a., Budapest. — Kiss 
Márk. Koleszár Janka jegyesek.

Szakmozgalom.
Lapun'■ múlt számában már röviden ir

tunk a i V. szakszervezeti kongresszusról. 
Most ped.g a jelentésnek fontosabb részét 
adjuk közre.

A szakszervezeti tanács jelentése.
Szerény sorokban, dicsekvés nélkül szá

molt be a szakszervezetek 3 évi eredmény- 
dus munkájáról a szakszervezeti tanács.

A jelentést, melynek néhány kiszakított 
tételét közölhetjük csak alább, a kongresszus 
egyhangúlag tudomásul vette és a felment
vényt megadta.

A szakszervezetek fejlődéséről és műkö
déséről a jelentésben a többek között a 
következők foglaltatnak :

Tagforgalom.

1901 december 31-én

Szak- 
egyesüle
tek tag
létszáma

9.999

Százaléka 
az ipari 

munkások
nak

2'39
1902 » 31-én 15.270 3'55
1903 » 31-én 41.138 9-84
1904 » 31-én 53.169 12 72
1905 31-én 71.173 1703
1906 » 31-én 129.332 30.94

Az 1900. évi népszámitás adatai szerint
Magyarországon 417.959 tizennyolc éven 
felüli ipari munkás volt. Eszerint a szerve
zett ipari munkások száma 30 94 százalékra 
rúgna.

A tagszaporulat abszolút számokban és 
százalékokban a következő:

Tagszaporulat Százalékban
1902- ben ........  5.241
1903- ban -----  25.868
1904- ben — — 12.031
1905- ben ------ 18.004
1906- b a n ---- 58.159

Pénztári forgalom.
A szakszervezetek bevétele és kiadása 

három év alatt:
Bevételek Kiadások

k o r o n a
846.820-32 706.520-77

878.367-10 
1,330.208-81

1904-ben — —

52-72
169-90
29-25
33-86
81-71

1905- ben ......... 1,131.987-33
1906- ban------  1,680.059 12

Összesen — 3,658.866-77 2,915.096-68
A szakegyesületek pénztári maradványa: 
1906 december 31-én 1,246.64377 kor.
Leltári vagyon ........  246.90397 „

Összvagyon --  l,493.54774~lcorr~"

Három év alatt a szakegyesületek össz
vagyona körülbelül 700.000 koronával emel
kedett. Ugyanis 1904-ben az összvagyon 
volt 743.334 korona, mely összeg az 1906. 
év végéig megkétszereződött.

A kiadások ugyanezen időre részletezve:
K f

Munkanélküli segély— .........
Utassegély ....... ............—
Rendkívüli segély — ........
Jogvédelem — — ------ —
Oktatás és szaklapokra------
Betegsegély és temetkezési já

rulék ...............................
Özvegy-, árva- és rokkant

segély ............. ...... ........... 273.808 10
Kezelési és beruházási költség 
A központi irodák és budapesti

szakosztályok lakbére -.......
Agitáció, nyomtatványok és 

egyéb kiadások
Összesen------- 2,915.096 68

Szaklapok.
Egyszer hetenként megjelenik:

Pcldányszám
Magyar Vasutas.............- 11.600
Ungarischer Eisenbahner 1.300 
Typographia (német mel

léklettel) ............. - ---___7.800  ̂ 20.700
Kétszer havonta megjelenik-.

474.659 69 
121.257 79 
20.893 22 
25.947 86 

303.161 86

358.268 46

524.866 65 

198.586 12

.........— 613.646 93

Ácsok Szaklapja..............
Ungarischer Zimmerer —
Bergarbeiter....................
Bőrmunkás ....................
Cipész ................. ........
Élelmezési Munkás — —
Épitőmunkás - .........   —
Bauarbeiter ....................
Famunkások Szaklapja — 
Fachblatt dér Holzarbeiter
Festők Szaklapja....... ......
Fuvarozó Munkás ........-
Kereskedelmi Alkalmazot

tak Lapja ....................
Könyvkötők Lapja .........
Lithographia — ...........—
Molnárok és Malommun-

kások Lapja -.............
Mühlenarbeiíer — -------
Szabók Szaklapja .........
Schneiderfachblatt .........
Szállodai, Éltermi és Kávé

házi Alkalmazottak Lapja 
Vas- és Fémmunkások

Szaklapja - .................
Fachblatt dér Eisen- und 

Metallarbeiter..............

3.500 
900

1.000
1.600
7.200
1.500 

14.300
5.300

14.500
2.000
2.700
5.000

2.500 
2.900
1.600

3.600
1.000
5.600
1.000

5.000

23.000

6.000 111.700
Egyszer havonta megjelenik:

Borbély- és Fodrászok
Szaklapja .......................  1.500

Cipőfelsőrészkészitők
Szaklapja — ........  800

Húsipari Munkások Szak-
Lapja - ......................  1.000

Fehérnemütisztitók Lapja 300
Kalaposmunkás....... - — 300
Magántisztviselő....... ....... 1.000
Törekvés (bőröndösök

lapja) .........,........ ......  600
Szakszervezeti Értesítő— 1.500
Napred (tót szaklap) — 5.000
Siovenské Robotnicke No-

viny .......................... 5.000
Vegyészeti Munkás......... 1.400 18.400

Összesen......... 150.800
Megjelenik még a földmivesek lapja, a 

Világszabadság, sok ezer példányban, a 
Nőmunkás 1000 és az Ifjúmunkás 1500 
példányban.

Gazdasági harcok.
Az 1905. évben lezajlott mozgalmak 

közül 251 teljes, 318 részleges győzelem
mel, 83 eredménytelenül és 74 ismeretlen 
eredménynyel végződött.

Az elért eredmények a következők:
1. Munkaidőröviditést nyert.

11.000 munkás 3'/, órát, összesen n u p l------ — -  38.500 órát
1.432 •« 2 « € , ------ “  — 2.864 *
1.200 « IV. < < .  -  - ------1 800
3.058 ------3.0t>8 «7.641 ’/l ‘ *  « — — ------  5.730 «8.087 */« * « « ------ -- -  4.043'.a «

32.418 munkás ÖMSzcsen nap' ------55.W5'/, órít

2. Munkabéremelést nyerít
11.000 munkás A naponta 60 fillért, összesen napi 6.600.— K-s

500 < « 54 < < € 270.- <
1.701 « « 4U « < * 680 -  «

21.520 * « € 10 * « t 6.418.70 «
1.568 « t C 20 < < « 353.60 «
3.500 « « « 10 € * « 35Ü.- «

Összegezve ezeket a számokat, azt látjuk, 
hogy 1905-ben 32.418 munkás a bérharcok 
által 55.995'/2 óra napi munkaidőröviditést 
nyert. Ez óriási eredmény különösen az 
épitőmunkások sikeres harcainak volt 
köszönhető. Ugyanis a kőművesek átlag 
3 és fél óra munkaidőröviditést nyertek. 
1904-ben még igen sok vidéki városban 
13—14 óra volt a kőművesek munkaideje 
és 1905-ben a vidéken a 10 órás és a fő
városban 9 és fél órás munkanapot vív
ták ki.

A bérharcok által kivívott munkabér
emelés napi 14.67230 koronát tesz. Ha 
már most leszámítva a munkanélküliséget, 
egy évre 210 munkanapot veszünk alapul, 
kitűnik, hogy 1905-ben 39.798 munkás 
3,081.183-— korona béremelést nyert.

Az 1906. évben elért eredmények a kö
vetkezők :

/. Munkaidőröviditést nyert:
533 munkás naponta 2 órát, összesen napi 1.066 órát

3 567 « « 1*/, « « * 5.350' <
52.346 « 1 « « 52.316 «

__ 8.669 _«_______« V, «______ «____ 4.3347, * _
65.115 munkás összesen napi 63.097 órát

2. Munkabéremelést nyert:
300 munkás naponta 70 f.-t összesen napi 210*— K-t.
115 63 . * 72-45 <

3.000 < 60 « « c 1.800’— «
13.658 € 50 « < < 6.829'— €
40.436 « 40 < < < 16.194-40 <

215 « 38 « « « 81-70 t
4.050 « 32 . c € 1.296*— «

16.400 € 30 c < « 4.022-70 <
540 € 20 « « « 108 — <
560 « 18 < « « 100-80 «

79.3:3 munkás összesen napi 31.51505 K-t
Eszerint az 1906. évben lezajlott sztrájk- 

és kizárási mozgalmak folytán 65.116 mun
kás összesen 63.097, vagyis átlag 58 perc 
napi munkaidőröviditést ért el.

A vesztett munkanapok száma, figyelmen 
kívül hagyva a villamosok és földmivesek 
sztrájkjait, 1,019.399 volt, a vesztett munka
bér 1906-ban pedig 3,029.802 koronára 
rúgott.

Ezzel szemben a munkabéremelés na
ponta 31.615-05 koronát tesz ki. Ha itt is 
leszámítjuk a munkanélküliséget és egyéb 
szünnapokat, egy évre 210 munkanapot 
veszünk alapul, akkor kitűnik, hogy 1906-ban 
79.333 munkás évi 6,639.066— korona, 
vagy egy-egy munkás átlag évi 83 korona 
68 fillér munkabéremelést nyert.

A jelentés ezen kivonatosan közölt adatai 
minden beszédnél hangosabban hirdetik, 
hogy a szakszervezetekben tömörült mun
kásság nem küzdött hiába s három év alatt 
több kultúrát vitt bele az ország közéle
tébe, mint az egész polgári társadalom.

Kapitalizmus, k lerlkalizm us; a szer 
clallzmus e kettővel verekszik s le 
fogja győzni.

HIVATALOS RÉSZ.
Jegyzőkönyv, felvétetett 1908 február 4-én a 

kávéssegédek szakegyesületének rendes választ
mányi ülésén. Jelen nem voltak: Fekete Lőrinc, 
Fiala Ferenc, Földi Imre, Hitzinger József, Hoff- 
manti Ede, Klein Samu, Koleszár Gyula, Stix Antal 
választmányi tagok.

Az ügyvezető bemutatja Fodor Pál póttag le
mondólevelét, melyben jelenti, hogy a mai rend
szernek nem hive ls ezért lemond. A választmány 
ezen megokolást a lemondásra vonatkozólag nem 
fogadja el és igy Fodor Pál tovább is póttag.

Ügyvezető bejelenti Farkas János tagtársunk távo
zását a szakmánktól és igy alapszabályaink értel
mében megszűnt tag lenni. A választmány tudomá
sul veszi.

Az ügyvezető kéri a t. választmányt a segéd-ügy
vezetői állás nyilvános pályázat utján, rövid időn 
belüli betöltését, tekintettel a felhalmozódott mun
kára. A pályázat a következőképp szól:

tA Budapesti pincérek (kávéssegédek) szak- és 
munkeközvetitő egyesülete, nyilvános pályázatot 
hirdet a segédügyvezetői állásra.

Pályázhat minden tagja az egyesületünknek, aki 
a magyar és német nyelvet szóban és írásban bírja, 
a mozgalmakban résztvett, agitációs képességgel 
bír. Csakis ily pályázatok lesznek figyelembe véve.

Feltételek a következők : havi 160 korona kezdő- 
fizetés, 3 havi próbaidő után véglegesítés.

A pályázat határideje 1908 február 10.
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Az ügyvezető bejelenti, hogy 1908 január 29-én 
hatósági vizsgálat volt visszamenőleg 1906-ig. A 
hatósági vizsgálat megállapítása szerint mindent 
rendben találtak.

Az ügyvezető a tanácskozási ügyrendet nyújtja 
be a választmányi ülésekre vonatkozólag:

1. A választmányi üléseken az alábbi tanácsko
zási szabályok érvényesek, amelyeket minden 
választmányi tag köteles betartani.

2. Az elnök, aki a tanácskozásokat vezeti, e szabá
lyok sérthetetlensége fölött köteles őrködni, kinek 
tanácskozási intézkedéseit minden választmányi tag 
köteles tiszteletben tartani.

3. A napirendhez egyszer mindenki hozzászólhat, 
ha az elnöknél e célból szabályszerűen jelentkezett. 
A felszólalás tartama csak 10 percig tarthat.

4. Ha a szónok a tárgytól eltérne avagy beszédé
ben személyeket indokolatlanul támadna, az elnök
nek jogában áll a illetőt a napirend betartására 
figyelmeztetni, esetleg háromszori figyelmeztetés 
után a szót megvonni.

5. Az a választmányi tag, aki az elnök intéz
kedéseit nem tartja tiszteletben és magára nézve 
kötelezőnek, a választmányi tanácskozásokból ki
zárható, esetleg választmányi tagságától felfüggeszt
hető.

6. Napirend előtti felszólalások a jegyzőkönyv 
könyv felolvasása előtt tehetők meg, ha az elnök
nél előzetesen bejelentetett, az ilyen felszólalás 
azonban 5 percnél tovább nem tarthat.

7. A tanácskozási sorrendet, amit az elnök állapit 
meg, a nyugodt tanácskozás érdekében tartozik 
mindenki tiszteletben tartani.

8. Személyes megtámadtatás címén, ha ilyen 
fennáll, bármikor szó kérhető, amit az elnök tarto
zik megadni, azonban az ilyen felszólalás 5 perc
nél tovább nem tarthat.

9. Indítványok, valamint interpellációk az ülés 
végén tehetők meg, az ily érfelemben tett felszóla
lás 5 percnél tovább nem tarthat.

10. A napirend előadója, illetve ismertetője 15 
percig, a zárszóban, amely szintén előadó joga, 
csupán 10 percig beszélhet.

11. A választmányi ülésre minden választmányi 
tag ',.,11 órakor köteles megjelenni.

12. Az a választmányi tag, aki kellő indokolás 
nélkül az ülésekről háromszor egymásután elmarad, 
választmányi tagsága megszűnik és helyette póttag 
hivandó be.

13. A választmányi ülések kéthetenként tartatnak, 
szükség esetén rendkívüli ülések hívhatók egybe.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Krausz Ferenc, jegyző.

Jegyzőkönyv, felvétetett 1908 február hó 11-én 
a kávessegédelc szakegyesületének rendes választ
mányi ülésén. Jelen nem voltak: Földi Imre, Geld- 
záhlev Károly, Hoffman Ede, Klein Samu és Krausz 
Qéza rendes választmányi tagok.

Az ügyvezető bemutatja cs egyenként felolvassa 
a beérkezett tizenkét pályázó ajánlatát, névszerint 
Deutsch Sándor, Michelstádter . Antal, Bettelheim 
lózsef, VVeisz Lipót, Marton Árpád, Látz János 
Ferenc, Fixner János, Tenner Imre, Herczogh 
Kálmán, Weisz D. Dani, Friedmann Sándor és 
Grünfeld M. Mihály szaktársaktól, melyek fölött 
a választmány 27 tagja titkos szavazás utján 
döntött és a szavazatok a következőképp oszlottak 
m eg: Marton Árpád 3, Weisz D. Dani 4, Fried
mann Sándor 8 és Oriinfeld M. Mihály 12 szava
zatot kapott és miután Grünfeld M. Mihály a leg
több szavazatot kapta, segédiigyvezetövé lett meg
választva a nyilvános pályázatban körülírt feltételek 
értelmében.

Az ügyvezetőnek előterjesztésére — a szaklapra 
vonatkozólag — a választmány egyhangúlag úgy 
határozott, hogy a szaklapot jelenlegi formájában 
továbbra is fentartja és az előbbi választmány által 
megajánlott fentartási költséget is u,r.t megadja.

Földi Imre rendes választmányi tag bejelenti 
levélben súlyos betegségét, mely őt az üléseken 
való megjelenésében akadályozza.

Grünfeld M. Mihály arra való tekintettel, hogy 
az egyesület őt, mint fizetett tisztviselőt alkalmazta, 
választmányi tagságáról lemond.

Az elnök előterjesztésére Grütnvald Gusztáv pót
tagot hívták be a rendes választmányi tagok sorába.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Krausz Ferenc, jegyző.

A  B u d a p e st i p in cé r-e g y le tb e n  (éttermi) min
den héten csütörtökön és pénteken délután 4 órakor 
felolvasás van. Kérjük a tagok pontos megjelenését.

Az elnökség.
A  k á v é sse g é d e k  sza ke gye sü le té b e n  minden 

pénteken este ‘/s9 órakor felolvasás van. A tagok 
számos megjelenését kéri a vezetőség.

Meghívó. A ^Hungária nagyszállódat éttermi 
segédei február 21-én, hétfőn, a Terézvárosi Kaszinó 
összes termeiben k e r in g ő -p ik n ik e t  rendeznek. 
Résztvételi jegy vacsorával együtt 5 koronavA zenét 
Berkes Béla zenekara szolgáltatja. Kezdete 10 óra
kor. Bejárat a Szerecsen-utca felől. Felkérjük mind
azon szaktársakat, akik tévedésből meghívót nem 
koptak cs igénvt tartanak reá, szíveskedjenek a 
rendezőséghez fordulni.

É rtesítés. A kávéssegédek szakegyesületének
elnöksége ezúton is értesiti a t. tagtársakat, hogy a 
folyó hó 11 -én tartott vezetőségi ülésén segédugy- 
vezetőnek Oriinfeld M. Mihály szaktársat válasz
totta meg.

Tagsági m egszün tetés. Fnkns Jánost, n kávés- 
iegédek szakegyesületének volt tagját, mivel más 
soglalkoznsba lépett, a választmány a tagok sorá- 
ból törölte.

Szerkesztői üzenetek.
K e sz le r  M., Sa lgó ta rjá n . A lapot mi a fenti 

helyre, a < Krajcsovits.-vendéglőbe küldjük az ön 
nevére. Öntől meg elvárjuk, hogy a lapilletéket, 
amennyivel hátralékban van, mielőbb beküldi. De 
öntől azt is elvárjuk mint szervezett pincérmunkás- 
tol, hogy Salgótarjánban alkalmazásban levő szak- 
társait szervezni fogja s lapunkra előfizettet. Üdv I

Pa tak  Z., B .-G ya rm a t. A  fenti üzenet önnek 
is szól. Kérjük önt, szíveskedjék 5 koronát be
küldeni és lapelőfizetési könyvét 5 hóra kiállítva, 
megküldjük. Üdv!

M e n o v it s  S., K á p o ln a .  Tessék 2 koronát szer
kesztőségünknek beküldeni s megküldjük előfizetési 
könyvét. Udv!

M . J., G y ő r.  Beküldött cikkét teljesen át kellene
dolgoznunk és mégis úgy járnánk vele, mint a 
‘sanda mészáros*, t. i. ha megírnánk is, a győri 
pincérek nem olvasnák. Ha ön szolgálatot akar 
tenni eszménknek és így a győri pincér-«karnak», 
akkor tessék a szervezkedést újból megkezdeni 
szociáldemokrata alapon. így nagyobb szolgála
tot tesz az összpincérségnek, mint ha most _ egy 
-akadémikusán* megirt cikket teszünk közé. Üdv!

Pécsi szervezet. Leveleinkre miért nem vála
szolnak?

D eb rece n , M is k o lc .  Kérünk életjelt. Vagy 
szalmaláng volt az a nagy lelkesedés, vagy nem 
érzik már a .vámpírok* (ügynökök) slb. vérszopó 
csipéseil ? Mi nem hiszszük, hogy önök már az 
igéről völgyébe eveztek volna, miért hát az a nagy 
hallgatás.

R. J. Budapest. Beküldött tárcáját hozzuk. Mi
nél gyakrabban keressen fel bennünket dolgozatai
val. Udv.

T ö b b e k n e k . Beküldött cikkéi jövő számunkban 
hozzuk.

Nyilt tér.
Törley-pezsgő dugókat a cég szep- 

tember 1 -tői 10 fillérért vált vissza.
Felhívjuk szaktársaink figyelmét Révai 

Fiilöp cipész hirdetésére.

Felelős szerkesztő: Schönherr József. 
Kiadó: A lapbizottság.

l/f./COSS^G KÖNVVNYOMOA R. T. 0

From iner Dezső szaktárs átvette 
a ROYAL-kávéházat Kolozsvárott.

A kolozsvári szaktársak találkozó 
helye a Royal-kávéház.

B E I T Z  J Á N O S
mtíesztergályos, dákó- és billíánlgolyó-gyár.

raktára 
és javitó- 

"inííhalye.

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

Budapest, VII., Akácfa-utca55, Dob-utcasarok.
Telefon : 81—30. Telefon - 81-30.

Reggeli és ozsonna-kávé 12 krajcár.

É r t e s í t é s .
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

Vig Qpera-kávéház
címen megnyitottuk. Főtörekvésünk oda
irányul, hogy t. vendégeinknek kellemes 
nappali és éjjeli szórakozó helyet nyújtsunk. 
Összes napi, heti és vidéki lapok rendelke
zésre állnak. Jó italokról, pontos és figyelmes 
kiszolgálásról kezeskedünk.

Naponta olsó'raiuju zenekar hangversenyez.
Kassai, d e b re ce n i,  p rá g a i  k ü lö n le g e s ,  
ségekböl te ljes  hideg buffet.  S a já t  t e r 
m ésű za la m e g y e i  b o r a in k  ü vegje  I k o r .

Becses pártfogását kérve, maradunk tisztelettel

Kaíser 0. Dezső', Fiilüp József, Farkas János*
kávésok.

Separék! Külön termek! Buffetl

S zerv eze tt  pincérmunkások 
m  borotválkozó helye. Sí

CZILLICH PÉTER
( G R O S S  S I M O N  U T Ó D A )  

Budapest, V I., P e tö f i-u tca  3. s z á m  alatti

borb ély - és fo d r á sz te rm e .
Kitűnő fejmosóviz hajhullás és korpa ellen 
=  az elvtársak rendelkezésére áll. =

P o n to s  és t i s z ta  k ls z o  lg á lá s l

fe lv e sz  a  M a g y a r -  
országi S z á llo d a i,  

Éttermi és Kávéházi A lk a lm a z o t ta k  S z a k la p ja  
hirdetési osztálya, VI., C sengerl-u. 55, l./l.

Hirdetéseket

Az igen tisztelt p in c é r  u ra k  s z im  figyelmébe!

bor, pszsgtMz ligjsfeb ital. Orvosilag sjénlva mint 
. nyélkaoldó ét hugyhajtt haMiu. ■

A tiszteli pincér uraknak reklűmdolgokat, po
harakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, ha le- 
vétileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., Zoltán-utca 10. Telefon 34 —78.

t a i  vélemény a kénmentu

ILONA
a r t é z i  s a v a n y u w ia r f f l

0r. Késmárszky Tivadar, tfr. Wagner János ét 
dr. Annyin Béla egyetemi tanárok a kénmentes 
„Ilona'* artézi savnnyuvizről adott vélemények-I!---- ---- u.— .. lenni b.kl̂ fam-

yok fellépésénél,
ben azt mondják, hogy az feltétlenül baktérium- 
mentős. Annak használata járványok fellépésénél,
melv időben a vízvezetéki és kutviz az egész
ségnek ártalmas lehet, Igen ajánlatos.

„Ilona" artézi aavanynviz majdnem minden 
vendéglőben, fűszer- és ciemegekereskedésbea, 
valamint a központi tejcsarnok összes fiókjaiban
kapható.

Utánzattó l  óva laas.
Csnk akkor valódi, ha a címke az „Ilona" 

védjegynél van ellátva. Vidéki megrendelések 
intézendő* az „ A r t o s l s "  résjvéftftérsMéBbéi . 4  
Budjpsst, VII., Egrstey-ut 8t/«. t lM a n  H .
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s u o n s u m
Budapest, UH., Kertész-u. 20.
T e l e f o n - s z á m a  3 0 — 14.

Saját szipkagyárában a legcsinosabb kivitelű és legkitűnőbb 
minőségű szivarszipkák 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, dákók, billiárdgolyók, 
ujságtartók stb. stb. J á té k k á r ty a  gyári raktár, 
a  e> Képes árjegyzék ingyen. & ©

©

külön töltés.
Budapesti fő rak tár: 

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

2 1 -fo r rá s  | Veiulétjios urak figyelmébe!
szénsavval telített ásványvize hasznos Hal étvágyzBvsroknál és 
emésztési nehézségeknél. A legtisztább és logegészségesebb asztali 
és borvlz. — Hathatós azomjcslllapttó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. L u k á c s fQ rd ö  K u tv á lla la t  B u d án .

legmelegel
a legjobbnak elismert és 
sok időt s munkát meg
takarító «BerkoYits»féTc

dektosraph-lapokat
minden színben lévő 

tintákat. A nélkülözhetet
len Hektograph-Iap mind
két oldalon többször 
használható és egy ere
detiről 100— 120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé 
fektetjük s 3— 1 nap múlva Ismét használható. Hektograph- 
tekercsak és kimoshatatlan ruhajolzfl-festékek minden nagy

ságban rendelhetők

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

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

Kérjük mindenütt

term éke a m agyar pezsgőgyártásnak , 
m elyben a francia je lle g  k ifejezet
ten  érvényesül s m int ilyen a fran
cia pezsgőket pótolni van  hivatva.

Kapható:
minden elsőrangú fUszerkereskedésben, 

kávóházban ós vendéglőben.

E Ő L L E

„Pannónia Sec” 
pezsgőjét.
H Ö L L E  J .  M .
osáaz. Aa Mr. udv ari a z illltó

ü l  Budaörs.

c

! Első' magyar részv. serféízffde.
Gyártelep ás kiizpontl Iroda: Kőbánya,

talefon-siím: 82 -  80.

Városi Iroda: Vili., Esterházy utca 6.
Talalon-szSm: 5Z -59 .

PniackeBr osztálya: X. kerület, Kflbánya.
Ttlolon-czöm: 56— SB.

L

Hunyadi János
a v ilá g  le g jo b b  
K E S E R Ü V IZ E .

Kitűnő' gyógyszer: székrekedésnél, 
em észtési zavaroknál, vértódulás- 
nál, vértorlódásnál a lh a s i  s z e r 
v e k b e n , e lh á j a s o d á s n á l  s tb .

Tulajdonos: S&i x l e h  n e r  A n d r á s
—  cs. és kir. udv. szállító B udapesten. —

P i ^ « 5 é r * » e i p é s s «
25 óv óta elismert pincér-cipász.

Révai Fiiiöp.
Ezen a tórán versenyen kívül álló.

Üzlet: Budapest, VII., Wesselényi-utca31.
Kész üzleti cipók raktáron tartatnak. 

tavelazSlep általi meghívásra azonnal lövök

f ^
A szaktársak figyelmébe!

ajánljuk

H e r m á i m  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  Ízléséről már számtalanszor elismeré

sünket kiérdemelte.

Jó szabás t Olcsó árak I

.Kész üzleti ruhák raktára,
v . .........................................................

Pincérek figyelmébe!
Az elUraert legjobb és legtartósabb

P I N C É R - C I P Ő K
/  csakis

S E R E N Y  Z S I G M O N D I
Budapest, III., Emébet-körut 3B

kaphatók. Számos ellsmerő-levél bizonyltja s cég stolid 
áu ajl kiszolgálását.Állandó nagy választék kész Üzleti és mindennemű 
e i , - , cipőkben,
tgy levelező.lapon kérem izives értesítését és azonnal 

szolgálok.
Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab- 

.  bán eszközöltetnek.
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