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SZERKE5ZTŐSÉO ÉS KIADÓHIVATAL:
VII. kerület, Kertész-utca 25. szám, I. emelet 10,
ahová a kéziratok, levelek és pénzkfildemények küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

Március.
(Sch.) Ez a hónap a polgári társadalom 

szabadsághónapja. Nálunk Magyarországon 
is márciusban sarjadzott ki a szabadság, 
egyenlőség és testvériség a felsőbb tíz
ezrek javára, amit bár nálunk a nagy 
hazafiak úgy szeretnék elhitetni, hogy 
szabad lett minden ember, egyenlők és 
testvérek lettünk 1848 óta e szép magyar 
hazában. És tényleg, ha március 15-ét 
ünneplő nyárspolgárok nagyhangú szóno
kait meghallgatnánk, bizony sok fecsegést 
hallanánk a szabadságról, egyenlőségről és 
arról,J hogy a szolgaság bilincse lehullott 
rólunk is magyarokról. De nemcsak már
cius 15-én hallhatjuk a szabadság dicsőíté
sét, hanem már napokkal előbb a polgári 
lapok hasáboka1 Írnak arról, hogy ünnepel
jünk március 15-én, mert akkor lett szabad 
a sajtó, a gondolat, az egyesülés. Tehát 
ünnepeljünk! Hiszen a természet is ünne
pelni készül a tavasz ötében, szinte csábító- 
tag int felénk és mi proletárok nem ünne
pelhetünk, pedig jussunk volna hozzá, mert 
a természet, a levegő mindenkié.

Proletárok, testvérek 1 Hát miért ne ünne
pelnénk mi, hiszen van szabadság,- egyenlő
ség, testvériség! Hát nem vagyunk szada- 
dok? Hisz szabadon választhatunk avándor- 
botok és kórház közt, ha a kormány 
megengedi.

És nem vagyunk testvérek ? Dehogy 
nem! Testvéri egyetértéssel zsámányolnak 
ki bennünket a munkáltatók. És az egyen
lőség? Ezer és százezer proletár testvérünk 
nyomorog, éhezik, rongyoskodik. Hát ncin 
egyenlőség ez? Hogy az urak nem éhez
nek, nem fáznak, nem nyomorognak, nem 
rongyoskodnak. Ez azért van. mert 1848-ban 
a proletárokkal megalkottatták az ő polgári 
szabadságukig. Hát ünnepelhetsz-e te pro
letár, amikor * jogtalan szolgaság bilincseit 
a testeden érzed? És a hazafiak arról 
szónokolnak március 15-én, hogy lehullott 
a népekről a jog és szolgaság bilincse!

Hát lehullod a szolgaság bilincse a mun
kásságról ? Nem és ezerszer nem!

Nem vagyunk-e jogtalan páriák még ma 
Is? Hazudtok, ti nép ámító farizeusok, akik 
egyenlőséget hirdettek!

Munkástestvérek 1 Mi, akik szociáldemo
kraták vagyunk, tudjuk, hogy minden baj
nak kutforrása politikai jogtalanságunk.

Gazdasági és társadalmi elnyomatásunk 
alól való felszabadító munkánknál szüksé
günk van politikai jogunkra, hogy vele be
folyást gyakorolhassunk a törvénythozó 
testületekre, ahol eddig ami elnyomóink, a 
kiváltságos osztályok intézték azok sorsát, 
akiknek nyomora nekik, a kiváltságosoknak 
jóiélet és boldogságot jelenteit. Nem-e 
érezzük naprót-napra az élelmiszer- és ház- 
béruzsorások vámpir csípéseit. Ha majd a 
proletáriátus politikai jogának vasseprüjével 
a községi testületekbe is bejuthat, akkor a 
liázbér- és élelmiszeruzsora is el fogja vesz
teni méregfogait.

Munkástestvérek! A mai tízezrek, akik a 
hatalmat kezükben tartják, már érzik a szer
vezett szociáldemokrata munkásság hatal
mát, de igazán csak akkor fogják érezni,

ha a szervezett munkásság a politikai jogok 
birtokában lesz. Tehát ezt a jogot csak 
akkor kapjuk meg, ha most teljes erőnkből 
a szociáldemokrata pártot támogatjuk a 
választójogért folytatott küzdelmében.

Tudjuk, hogy a kormány akar adni 
választójogot, mert a szociáldemokrata mun
kásságot már nem lehet tovább áltatni 
jogtalanságban. De hogy a választójog 
kielégítő legyen, arra a szervezett mun
kásoknak kell ügyelnie.

Tehát fel a választójogért való harcra a 
győzelemig s a győzelem után mi is ünne
peljünk, ha nem is március «idusát» — de 
a jogok diadalát!

O sztálytudatból fakad a szolidaritás
ereje!

Éttermi segédek köréből.
Ö ntudatos pincérek.

Nem tagadom, vannak öntudatos pincérek. 
Vannak. De éppen az a baj, hogy csak van
nak. A többség még mindig téli álmát 
alussza, mintha nem is volna itt már a ta
vasz. az elnyomott munkásságot felszabadító 
forradalmi mozgalom. A többség alszik s 
ha az öntudatos szaktársak nógatására fel
felriad is, hamarosan visszazökkenik a régi 
kerékvágásba és nyugodtan robotol, iszik, 
kártyázik, tivornyázik tovább. De azért «szer- 
vezett* munkásnak, ' öntudatos* pincérnek 
tartja magát. Hisz lefizeti tagsági, sőt sza
bad szervezeti járulékát is.

Az «öntudatosság> azonban nemcsak 
ebben nyilatkozik. Elvégre a járulékok be
fizetésének oka nem mindig az öntudatos
ság, hanem a valóban szervezett munkások 
előtt való szégyenkezés, meg a munkaköz
vetítésre való bölcs előrelátás is. Az «ön- 
tudatos* szó azt jelenti, hogy az ember 
ismeri önmagát, gyönge és erős oldalait, 
szóval a maga igazi értékét tudja a termé
szettől számára kitűzött életcélt, hivatást, 
de világosan látja egyúttal azt a fonák és 
lealjasitó helyzetet is, amelybe őt a tőkés ter
melési rendszerünk sodorja. Az «öntudatos- 
ság» tehát egy jelentőségű azzal, hogy nem 
tartom magamat haladásra képtelen sybarita- 
váznak, de a befejezett tökéletességnek sem. 
Belátom azt, hogy a keresetemet, idegeimet 
és becsületemet egyaránt megemészti a kár
tyázás, iszákosság, urhatnámság, abbahagyá
sával okosabb dolgokat is csclekedhetem: 
olvasással, előadások hallgatásával, majd 
komoly eszmecserékkel fokozom művelt
ségemet, a modern világnézet birtokába 
jutva, sem isten, sem másvilág, sem fejedel
mek, sem a harc kedvéért nem engedem 
magamat emberi jogaimból kiforgatni.

Tisztességes megélhetésemet baleset vagy 
aggkor esetére is biztosító keresetet, ideg- 
rendszeremet idó'előtt meg nem roppantó, 
családi életre és önművelődésre egyaránt 
módot nyújtó rövid munkaidőt követelek s 
mivel mindezt csak a szaktársakkal való 
összetartás révén érhetem el,szakegyletemnek 
nemcsak fizető, de tevékeny tagja is leszek : 
szigorúan ellenőrzőm a vezetőséget és ha

bajt találok, irgalmatlanul orvoslást kérek 
házi, bizalmiférfi vagy kerületi értekezleten, 
választmányi, szervező bizottsági, tag- és 
közgyűlésen. Nem kofáikodom, nemkiabálok, 
hanem öntudatos emberhez illően mindig a 
maga helyén emelek szót, de ott aztán nem 
tágítok, inig a kérdéses baj orvoslásra nem 
lel. Aki bűnös, vegye el méltó jutalmát, 
bárki legyen is. Sőt minél nagyobb bizalmi 
állást töltött be, annál nagyobb legyen a 
büntetése. De megtörténhetik-e mindez 
olyan szakmozgalomban, amelyben az «ön- 
tudatos* tagokat egy rendes értekezletre 
sem lehet összegyűjteni ? Ahol a tagok kö
zönyössége vagy öntudatlansága céltudatos 
működés helyett köpködésben és nemtörő
dömségben nyilvánul? O dehogy vannak 
itt még öntudatos pincérek 1

Megbírálni a vezetőséget, minden egyleti 
tagnak kötelessége. Birálni azonban csak az 
képes, aki megpróbált munkálkodni is. Csak 
az ilyen szaktárs tudja, hogy a mozgalom 
hanyatlásának okát nem csupán a vezető
ségben kel! keresni, hanem azokbah is, akik 
az egyleti életből erejükhöz képest nem 
vették ki a részüket. Lám,, még mindig él 
és virul az ügynöki rendszer, szipolyozva 
áldozatait. Miért? Mert kapnak még elég 
áruló pincért, a tagok ellenben nem dol
goznak vállvetve azon, hogy kifürkésznék, 
hol dolgoznak ügynöktől elhelyezett <pin
cérek* és nem jelentik be az illető üzleteket 
a szervező bizottságnál. Hány munkanélküli 
elvtársunk jutott volna kenyérhez és hány 
szervezetlen szaktárs lépett volna már harcias 
sorainkba s élvezte volna velünk együtt a 
közös harc áldásait! Néhány hét múlva a 
nyári szezon is megkezdődik. Az ügynökök 
már nagy buzgalommal készülődnek az 
aratásra. Lássuk a neveket, minden szak
társ hozzon egyet kettőt, hadd lássuk, kik 
kötnek üzletet közvetítőirodánk megkerülé
sével. Le kell velük számolnunk 1

De ebben a munkában minden szak
társnak részt kell vennie. Buzgósága lesz 
az ő öntudatosságának legbiztosabb mér
téke. Ne akaszkodjék senki folyton a 
vezetőségekbe. A vezetőség mindig a ta
gok hü tükre s ha a vezetőség nem tel
jesíti kötelességét, az csak azt jelenti, hogy 
a tagok hanyagok a választásnál vagy pe
dig a szervezkedési munkálatoknál. Lelkes 
támogatók, ügybuzgó katonák nélkül a 
legzseniálisabb hadvezér sem tud sikert 
aratni.

Ha jó mozgalmat, sikerekben gazdag 
egyleti életet akarunk, mindnyájunknak 
részt kell vennünk a munkában. Majd ha 
minden elvtárs testvérként küzd együtt 
közös érdekeinkért, ha gőg, tudatlanság, 
alacsony szenvedélyek vissza nem tartják 
őket a komoly munkától, akkor mondhat
juk csak túlzás nélkül «öntudatos pincé
rek*. De akkor lesz is valóban kizáróla
gos munkaközvetítésünk, jó kollektív szer
ződésünk, munkanélküli alapunk, emberhez 
illő gazdasági, társadalmi és politikai hely
zetünk.

Mutassuk meg hát. hogy hizelgés nélkül 
is öntudatos emberek vagyunk 1
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A sztrájk 10 percig tartott, mert a mun
káltató ígéretet tett a sztrájkban állók jogos 
kívánságainak teljesítésére, csak pár napi 
halasztást kért, mig a két renitenskedó'vel 
elintézi a dolgot. De mit tett a munkáltató?
A nyeit idó't arra használta fel, hogy most 
jogtalan sztrájk címén ő adott be szerző
déssértést munkásai ellen. Ezt az ügyet
25-én tárgyalta a békéltető, ahol Schuller 
újból utasítva lett, hogy három napon belül 
szerezzen érvényt az előbbi békéltető bi
zottság határozatának, amelyet ő respektálni 
köteles, mint szerződő fél. Ezen újabb ha
tározat annyira kihozta sodrából Schubert 
és az asszonyt, hogy 28-án, délben újból 
sztrájkba kergette személyzetét, számszerint 
48-at, mert közülök négyet el akart jogta
lanul bocsátani. Ez a sztrájk már fél napig 
tartott, ami aztán megtörte úgy a munkál
tatót, valamint a két makacskodó sértőt is, 
amit az alábbi egyezmény és nyilatkozat 
igazol:

Egyezmény,
amely egyrészről ifj. Schuller Ferenc ven
déglős, másrészről a sztrájkban álló ven
déglői személyzetnek megbízottai között az 
alulirt napon köttetett:

1. A sztrájkolók visszavétetnek.
2. Ezen ügyből kifolyólag 3 hónapon 

belül senki el nem bocsátható.
3. A kollektív szerződésben biztosított 

tisztességes és jó bánásmódban részesülnek 
az alkalmazottak.

4. A sztrájkolóknak sem Schuller urat, 
sem neje őnagyságát sérteni szándékukban 
nem volt s a jövőben sem lesz.

Budapest, 1908 február 28.
Fchuller Ferenc.

Mint megbízottak:
Schönherr József, Zuckcrmandl Miksa, 

Brukcer Emil, Bereczky Lajos,
Schiitz Lajos, Farkas József I.

Tanú :
Dr. Kisteleki Imre 

rendőrfogalmazó.
Nyilatkozat,

melynek értelmében alulírottak bocsánatot 
kérünk a Schuller-étterem pincéreitől és 
megígérjük, hogy a jövőben semmiféle sér
tést sem velük, sem a szervezett munkás
sággal szemben el nem követünk.

Ondics Dávid Vincze Ilona.*
Reméljük, hogy e fényes győzelme a 

munkásoknak rendezett viszonyokat fog i 
teremteni a Schuller-étteremben.

Kávéfőzők közgyűlése.
Február hó 2ő-án d. u. 3 és este 8 órakor 

tartotta a budapesti kávéfőzők szakegye
sülete V. évi rendes közgyűlését. A napi
rend a következő volt:

1. Jelentések: a) titkári jelentés; b) pénz
tári jelentés.

2. Interpellációk.
3. A vezetőség választása.
4. Indítványok.
A közgyűlésen jelen volt 300 tag és a 

magyarországi szakszervezeti tanács kép
viseletében Bárdos Ferenc és Jászai Samu 
elvtársak. A ^Népszava® képviseletében 
Oyagyovszki Emil és Gárdos Sándor elv
társak ; ezenkívül képviseltette magát a 
budapesti kávéssegédek szakegyesülete.

A közgyűlést úgy délután, mint este 
Farkas István elnök nyitotta meg és üdvö
zölve a közgyűlést, azt a kívánságát fejezi 
ki, hogy a közgyűlés, méltóságának meg- 
felelőleg, céltudatos és üdvös határozatokat 
hozzon. Egyben kéri, hogy a választás 
lebonyolítására egy szavazatszedő bizott
ságot válasszanak ; megválasztattak : Zilai 
Imre, Juhász András, Hazuda László, Kabát 
András, Száva Antal, Szó'llősi Mihály és 
Száraz László szaktársak.

Ezekután Nagy István szaktárs röviden 
vázolja a választmány egyéves működésé
nek történetét, amelyben — úgymond — 
nagy sajnálattal jelenti, hogy soha nem tör
tént meg. hogy egy-egy választmány oly 
rövid működési évről legyen kénytelen 
beszámolni, mint a jelenlegi, mert a múlt 
évi közgyűlés után jóformán még át sem 
vehették az egyesület vezetését, amidőn 
egy szép reggelen, a ^szabadság szent 
nevében®, Magyarország fekete grófja be
záratta az egyesület ajtaját és amikor 
háromnegyed év eltelte után újra meg
nyitották azt, már csak 3 hónap állott a 
választmány rendelkezésére.

Így tehát a legjobb akarat mellett sem 
lehetett szebb és jobb jelentéssel a köz
gyűlés elé jönni, mint egy küzdelmekben 
gazdag esztendő után ez a választmány 
jöhetett.

Kéri a közgyűlést, hogy jelentésüket tár
gyilagos bírálat után tudomásul venni és a 
választmányt felmenteni szíveskedjék.

Utána Bárdos Ferenc és Jászai Samu 
elvtársak üdvözlik a közgyűlést és amikor 
— úgymond — először jut a magyarországi 
szakszervezeti tanácsnak a szerencse, hogy 
a kávéfőzők közgyűlésén képviseltesse ma

Az éttermi főpincérek múlt hó 22-én 
értekezletet tartottak, ahol sérelmeiket be
szélték meg.

Az értekezlet, amelyen Vízvári Béla el
nökölt, egy javaslatot fogadott el, melynek 
alapján a főpincérekből megválasztott 11-es 
bizottság ki fogja dolgozni az éttermi fő
pincérek követeléseit, amelyet az előkészítő 
bizottság egy újabb értekezlet elé terjeszt 
megvitatás végett, hogy azután egy nyil
vános gyűlés elé vigye a megszövegezett 
követeléseket.

Kívánatos volna, ha a főpincérek most 
már komolyan hozzáfognának ügyük ren
dezéséhez, mert a szervezett éttermi segé
dek ügyüket csak úgy támogathatják, ha a 
főpincérek is az osztálytudatos szervezke
déssel lépést tartanak és a küzdelemben 
rés’t is vesznek.

Megtört a g ő g !
Győzött az összetartás!

Lapunk hasábjain már többször foglal
koztunk az Andrássy-uti Schuller-féle ét
teremnek tulajdonosával, ifj. Schuller Fe
renccel és élete párjával.

Hogy most megint toliunk hegyére kell 
szúrnunk a «kedves» párt, annak igazán 
nem mi vagyunk az okai. Hogy foglalkoz
nunk kell ifj. Schuller Ferenccel, annak 
szeretetre méltó párjával és két fullajtárjá
val, annak következő okai vannak:

Amióta az éttermi segédek szociáldemo
kraták, tehát szervezett munkások, azóta 
tisztességes bánásmódot, jobb modort kí
vánnak még a főnökné-asszonytól is és 
bizony nem engedik magukat szerzett jo- , 
gaikból kiforgatni. És ez szörnyen fájt 
Schullerné őnagyságának s minden alkal
mat megragadott arra, hogy munkásait bru
tálisan megsértse vagy felirónőjével és sza
kácsával sértesse. Amikor a helyzet már 
tűrhetetlen volt, a főpincér, az éthordókkal 
egyetértőleg. nem kevesebb mint 4—5 rend
beli szerződésszegést jelentett be az ipar- 
társulathoz Schuller ellen.

Múlt hó 18-án volt ez ügyben a tárgya
lás, ahol Schuller utasítva lett, hogy sze
mélyzetével tisztességesen bánjon és arra, 
hogy a főszakácsot és felirónőt, akik meg
sértették a pincéreket, bocsánatkérésre szó
lítsa fel vagy bocsássa el. Elmúlt két nap, 
azonban Schuller a békéltető bizottság ha
tározatának nem tett eleget, mire 20-án az 
éthordók, főpincérek és boríiuk sztrájkba 
léptek.

Csendes részvét.
Irta: R. J.

Borult az égbolt. Csillag nem ragyog. 
A hó csendesen száll alá. Az utca csendes, 
alig látni élő lényt. És azok, akik ilyenkor 
az utcán járnak is, mind felhajtott gallérban 
vagy jól összeburkolva sietnek tova dolguk 
elvégzésére. Néha ugyan jön egy-egy jól 
öltözött ur, büszke lépésekkel, szinte tüntet 
vele, hogy ő nem fázik. És lassan, ballagva 
sétálgat ebben a komisz, hideg időben. 
Nem úgy, mint a többi szegény ember, 
aki fázva és dideregve váncorog messze, 
a kültelki kis lakásába. No, de hazáig csak 
megjárja nekik. De otthon érzi magát csak 
kellemetlenül, mert hideg, rideg szoba, 
didergő és éhes család várja haza a család- 
fentartót, aki bizony szomorúan nézi minden 
este ezt a jelenetet. De nem is csoda, 
a szén méregdrága, nem kerül tüzelőre; 
örül szegény, ha elég kenyérre az a pár 
korona, amit egész héten keserves és 
fáradságos munkával képes megkeresni.

Így fázva megeszik a sovány vacsorát és 
aludni térnek, hogy holnap uj erővel ismét 
munkába kezdjenek.

A mulatók és kávéházakból az utcára 
hangzik a muzsika csábitó hangja. Itt már 
egész más világ van, vig kedély. Minden 
ember ajkán mosoly és kacaj, szemük 
örömmel telt. Nem törődnek azok a .világ
gal, sem a kegyetlen, rossz idővel. Űk jól 
érzik magukat abban a füstös, rossz levegő

vel telt helyiségben, ahol minden vidám, 
mert az alkohol nagy mester, az végez 
minden buval-bánattai, az ő ravaszsága 
felülmúlhatatlan. Minden percben egy uj 
hangot hallunk. Pincér! — még egy üveg 
jó bort! Ha ugyan jó — gondolja magában 
a pincér. De az alkoholista már nem tudja, 
mi a jó, csak kábító ize legyen. Hogy az 
milyen, azt nem is tudja, de nem is akarja 
tudni. Neki az már mindegy.

Így múlik el a féléjjel a füstös és egész
ségtelen levegővel telt helyiségben, ahol 
már mindenki részeg. A cigány is elhallgat
tatja hegedűjét, ő sem bírja tovább a vonóját 
mozgatni. O is részeg lett. Nem is csoda, 
mert ő iszik az egész közönséggel és úgy 
megszokta már, hogy talán meg is halna, 
ha nem inná le magát egy éjjel.

Már félig virrad is, reggel lesz.
A mulatók lakói hazafelé baktatnak; alig 

tudnak lépni ugyan, de azért a sarkon még 
betérnek a pálinkás boltba, ahol az öreg 
Kohn bácsi — aki még csak most törülte ki 
szemeit — nagy örömmel fogadja a jövevé
nyeket, mert tudja, hogy most túladhat sok 
rossz kotyvalékán, mert hiszen mind rossz, 
ldehallik már a villanyos kocsik vésztjelző 
csengése, ami telve van munkába siető 
emberekkel,akik sajnálkozv^iézik ezt a berú
gott bandát. És elgondolkoznak ezek az igazi 
öngyilkosok, akik hosszúra nyújtják a méreg 
hatását, hogy annál többet szenvedjenek.

Közben megszólalnak a gyárak kürtjei. 
Munkára hívja a munkásokat, akik már a

kapu előtt várják, hogy mikor engedik be 
őket. Alig, hogy megszólalnak a kürtök, 
nyílik a nagy vasajtó és csendesen be
mennek a gyár udvarába, ahol eloszlanak 
csoportonként, ki-ki a maga osztályába.

Ezek után egy éles csengetés szólítja 
munkához a gyári munkást. Délig csend 
van. Csak a gépek zakatolása és a munka
vezető dorgálása zavarja meg a csendet. 
Elérkezik az ebéd ideje, amit ismét éles 
csengetés jelez. Kitódulnak mindnyájan a 
műhelyekből és ebédükhöz látnak. Itt már 
hangosabb a gyártelep. Férfiak és asszonyok 
rikácsoló hangja egészen megborzalják a 
levegőt.

Mind jó étvágygyal fogyasztja el a so
vány ebédjét, csuk egy fiatal munkás szo- 
nrorkodik egy zugban félrevonulva és nem 
is nyúl hozzá az ebédjéhez. Úgy látszik, 
valami baja van, vagy talán szerelmes, ami 
nem is csoda ilyen fiatal embernél.

Oda is sompolyog hozzá a szomszédja, 
az öreg Kárász bá'.

— No, fiam, mi a baj? Talán bizony a 
szived fái? Vagy mi bánt, hogy nem 
eszel? Mondd már no, falán tudok rajt 
segíteni. Tudod, az ilyen magamfajta vén 
ember már sokat tapasztalt, talán tudok 
valami jó tanácsot adni?

így próbálja vigasztalni a szomorú hal
vány fiút, aki csak ül ott hallgatagon s 
szemeit köny lepi el. Már sajnálni is kezdte 
az öreg Kárász bá’. De mutatni nem akarja 
neki, hanem tovább próbálja vigasztalni.
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gát, örömüknek adnak kifejezést, hogy ez 
a jóformán alig ismert kis egyesület tagjai 
ily szépen tudták végigküzdeni azt a harcot, 
amelyet az uralkodó hatalom rájuk kény- 
szeritett és — úgymond — a jövőre nézve 
elég garanciát látnak a budapesti kávé
főzők fegyelmében, szervezettségében és 
erejében.

Most pedig kérik, hogy ne kicsinyes 
vitákkal fecséreljék el idejüket, hanem szo
ciáldemokratákhoz méltó üdvös határozato
kat hozzanak.

Ezután Kovács József titkár adja elő a 
napirend első pontját; ő — úgymond — 
nem kivan visszaélni a szaktársak türel
mével és miután a jelentés úgyis nyom
tatásban megjelent és ezt igy kellőképpen 
tanulmányozni lehetett, egy rövid beszéd 
kíséretében rámutat az egyesület felfüggesz
tésének történetére, amelynek politikai jelen
tőségét kiemelve, vázolja a választmány 
működését és beszámol az 1907 december 
31-ike óta történt eseményekről.

Utána Bene Pál pénztáros beszámol a 
pénztári forgalomról; jelenti, hogy decem
ber 31-én volt a pénztárban 3088 kor. 22 
fillér, ehez számítva a januári és februári 
maradványokat, marad a pénztárban 3ölö 
korona 31 fillér. Ezután Outmann Sándor 
ellenőr jelenti, hogy a pénztárt az ellen
őrző bizottság átvizsgálta és rendben találta.

Ezekután Kéfál Károly, Zilai Imre, Cve- 
tánovics Mihály, Makrai József és Kabát 
János szaktársak felszólalásai után a jelen
tést tudomásul vették és a választmányt 
egyhangúlag felmentették.

Miután a napirend 2. pontjához senki 
sem jelentkezett szólásra, a közgyűlés veze
tésére korelnököknek Roth Mihály és 
Pozsárnig János szaktársak lettek megvá
lasztva, akik elfoglalják tisztségüket s a 
választás megejtése végett a közgyűlést 
10 percre felfüggesztik. Ez idő eltelte után 
ismét megnyitják és ekkor Zilai Imre szak- 
társ a szavazatszedő bizottság nevében 
jelenti, hogy leadtak összesen 298 szava
zatot és szótöbbséggel megválasztattak: 
Elnöknek Nagy István, alelnököknek Farkas 
István és Pozsárnig János, pénztárosnak 
Bene Pál, ellenőröknek Outmann Sándor. 
Széllé István, Héger Antal, választmányi 
tagoknak Németh János, Takács János, 
Horváth János, Szűcs János, Mokrin János, 
Pálai János, Nagy Károly, Rebeles Simon, 
Cvetanovics Mihály, Vinczencz András, 
Pető József, Kiss Mihály, K. Nagy József, 
Kabát András, Kurdi Flórián, póttagoknak

Ávár Antal, Horváth László, Kántos János, 
László Vince, Pacskó József és Papp György 
szaktársakat.

Ezekután Nagy István megválasztott elnök 
egy rövid lelkes beszéd kíséretében elfog
lalja az elnöki széket és a napirend 4. pont
jához átadja a szót Mokrin János szaktárs
nak, aki előterjeszti indítványát, amelyet a 
közgyűlés a taggyűlés elé utalt. Ezután 
Kovács József titkár lelkesítő zárszava után 
Nagy István elnök a közgyűlést bezárja.

Szervezett étterm i és kávéházi m unkás 
szervezetlent nem tűr m aga m ellett.

VIDÉK.
Pancsova. Ismét egyik határszéli város

ban alakították meg szaktársaink a pincér
munkások szabad szervezetét.

És a vidéki pincérmunkásoknak szabad 
szervezetekben való tömörülése azt bizo- 

j nyitja, hogy a pincérség egyesülését 
«materiális» erőviszonyok hajtják és az, 
hogy ma, szabad magyar hazánkban, a 
nemzeti éra alatt kétféle mértékkel mérik 
az egyesülési jogot. Addig, mig a belügy
miniszter a magyarországi szállodai, éttermi 
és kávéházi alkalmazottak országos szövet
ségének alapszabályait már két éve pihenteti 
s nem hagyja jóvá, igy meg vagyunk fosztva 
egyesülési jogainktól. Azért mi helyzetünk 
javításáért mégis szervezkedünk és egyesitjük 
erőnket országszerte szabad szervezeteinkben.

Múlt hó 14-én mi, pancsovai pincérek, 
szervezkedő gyűlést tartottunk a következő 
napirenddel: A szabad szervezet megalakí
tása, a szervezkedés célja és haszna. A 
gyűlés elnöke ScháfferJ., jegyzője Tukovits 
1. szaktársak voltak. A napirendet magyarul 
Zsohár Vince elvtárs, a helybeli szociál
demokrata párt titkára, németül pedig 
Karch elvtárs ismertették a megjelent szak
társak helyeslése mellett. Előadó elvtársaink 
megmagyarázták, hogy a pincérmunkásság 
is csak úgy javíthat gazdasági és társadalmi 
helyzetén, ha osztálytudatosan szervezked
nek. Elnöklő szaktársunk felveti a kérdést, 
hogy a megjelent szaktársak kivánják-e a 
pancsovai pincérek szabad szervezetének 
megalakítását ? A szabad szervezet meg
alakítását egyhangúlag, nagy lelkesedéssel 
kimondottuk.

A szervezkedés irányítására megválasz
tattak: elnök: Scháffer István, titkár: Tuko- 
vifs István, pénztáros: Schortje Simon,

— Ne pityeregj már, nem illik az ilyen 
fiatal emberhez. Beszélj már, hadd tudjam 
meg, mi bántja a szivedet.

A fiú a nagy unszolásra, lassan belekezd 
panasza elmondásába. De ahogy az első 
szót kimondta, fehérebb lett a falnál, sze
mei becsukódtak, a szava elakadt. Nem 
birt tovább beszélni, fájt neki, hogy nincs 
már senkije. Ma reggel halt meg az ő 
gyámolitó- és nevelőatyja.

Mikor ezt a pár szót nagy nehezen, tö
redezve elmondta, fellélegzett, könnyebben 
érezte magát. És elbeszélte, hogy került ő 
szegény boldogult nevelőatyjához.

— Sem atyámat, sem anyámat nem is
mertem. Állítólag úgy találtak egy kapu- 
aljában a nevelőszüleim. Körülbelül két 
hetes lehettem akkor. A rongyok közé, ami 
rám volt csavarva, egy kis papirszelet_ volt 
téve. Azon a következő felírás: < Kérem, 
vigvázzanak rá, hálás leszek érte. Fiam 
neve Józsi.-' Ha jól tudom, ez a papirszelet 
még most is megvan a fiókos ládában. 
Vigyáztak is rám, szerettek és jól neveltek. 
De hát szegények voltak, hiszen tudja 
Kárász bá’. Nem járhattam soká iskolába 
és igy elmentem napszámba. Amit keres
tem reggeltől estig, hazavittem nevelő- 
szüleimnek, hogy némileg visszafizessem 
jóságukat. Kellett is nekik, mert náluk már 
nem igen ment a munka. Sokat küzdöttek 
értem, sok éneit átvirrasztottak, hogy csak 
nekem jó ruhám és ebédem legyen. Volt 
is! Pajtásaim sokszor hívtak:

:<Gyere Józsi egy kicsit mulatni, ne ül 
minden vasárnap otthon.®

De biz én nem mentem sehová, hanem 
inkább otthon olvastam, tanultam valami 
okos dolgot, aminek még hasznát vehetem 
az életbe.

Alig hogy ezt elmondta, megszólalt a 
kürt hivó szava. Ismét mentek dolgozni. 
Csend lett a gyár körül, csak a gépek 
zakatoltak.

Este 6 órakor, mikor a munkások fárad’ 
tan abbahagyják a munkát, kivonulnak 
csendben a gyárból. És csak az utcán 
kezdődött meg a hangos beszéd.

A Józsi fiú is kifáradva, de azért ruga
nyos léptekkel sietett haza az ő halottjához.

Az öreg Kárász bá’ utána kiáltott:
— Várj már, fiam, ne szaladj, hiszen 

szomszédom vagy, együtt mehetünk.
Bevárja az öreget, aki meghajlott háttal 

tipegett utána.
— Mondd, fiam, mikor temetik a sze

gény Kovács szomszédot?
— Azt mondta az orvos, hogy holnap 

délután 3 órakor.
— Azért, mert én is ott szeretnék lenni 

és azt hiszem, a többi munkás is olt lesz. 
Csak megtisztelik az öreg munkást, aki a 
legöregebb munkása volt a gyárnak. Így 
hát holnap reggel bejelentjük az igazgató 
urnák, hogy délután nem állunk munkába 
és elkísérjük az öreget utolsó útjára. Ki 
tudja, mikor visznek engem is arra az útra? 
Talán nem sokára...

ellenőrök: Filippovits Simon és Kraics Pál 
szaktársak.

Végül a gyűlés nagy lelkesedéssel ki
mondta csatlakozását a szociáldemokrata 
párthoz és hivatalos szaklapjának a Magyar- 
országi Szállodai, Éttermi és Kávéházi 
Alkalmazottak Lapját ismeri el és annak 
országos szabad szervezetéhez tartozik.

A gyűlés lelkes hangulatban ért véget. 
Levelező: Tukovits István.

Fiume. Mint bennünket fiumei levelezőnk 
értesít, már égető szükség volt arra, hogy 
a fiumei szaktársaik is szervezkedjenek, 
hogy a szervezkedés vasseprüjével egyes 
üzletekbén lerakodott főnöki zsarnokságot 
a tenger fenekére seprüzzék.

Fiúméban van a Tiroler-étterem. Ennek 
tulajdonosa Brasits, egy elhájasodott fejű 
mészáros, aki üzletzárás után éthordóival 
padlót suroltat s aki ezt nem teszi, rögtön 
el van csapva.

Hü segítője Brasitsnak Roszbacher Flórián, 
bérlője az <;Európa»-szállodának, aki már a 
pincéreinek zsírján teljesen meghízott. Ez 
a kizsákmányoló ur kávéházában három 
fizetőt tart, akik sem fizetést, sem százalé
kot nem kapnak, sőt még ők fizetnek a 
kapzsi bérlőnek naponta 5—5 koronát. 
A kávéssegédeinek fizet 30 koronát, amiből 
levon 6 koronát takarítás címén. Kosztot 
olyant ad, hogy tisztességes ember a 
kutyáját is megkímélné tőle.

De ezt a két pincérszipolyozót lefőzi a 
nyuzásban egy harmadik alak, aki Kari 
Selink névre hallgat s akinek kávéháza van 
Fiúméban. Itt a főpincér havi kiadása 
190 korona százalék és fizetés nélkül. 
A kávéssegédek kapnak havi 50 korona 
fizetést minden nélkül. Azonban ők tartoz
nak naponta éjjel 2 óra után tükröt, abla
kot, szóval a kávéházat kitisztítani.

Ilyen ázsiai állapotok uralkodnak ,Fiume 
egyes éttermeiben és kávéházaiban. És még 
azt mondják, hogy mi, pincérek, urak 
vagyunk.

No de lesz rá gondunk, hogy itt, 
Fiúméban is, a pincérmunkások öntudatos 
szervezkedésével elejét vegyük annak, 
hogy a mi pocakos munkáltatóink lelketlen 
kizsákmányolásainak határt szabjunk.

Igen, mi is megkezdtük az öntudatos 
szervezkedést s csak azóta látjuk és érezzük, 
hogy mily gáládul használták ki munka
erőnket a mi főnökeink, akiknek eddigi 
kizsákmányolásait békén türtük. Most azon
ban, hogy hozzánk is eljutott a modern 
szervezkedés vonzó ereje, ezt a vonzóerőt 
megragadtuk, hogy vele megfékezzük 
Fiúméban a Brasicsukái, Rűszbacherokat és 
a Karllokat.

Pofozkodó szállodás.
Pécs. Lapunk 20-iki számában már jelez

tük, hogy a Vadember-szállodát pécsi 
szaktársaink bojkottálták. A bojkottot azért 
mondták ki szaktársaink, mert Mayer ur, a 
«Vadember»-szálloda tulajdonosa, az egyik 
éthordót azért, mert az megmerte kérdezni 
a hatalmas urat, hogy portása a borfiut 
miért verte meg, pofonütötte. Mayer urnák, 
kinek úgy látszik, nemcsak az üzletének 
jelzője a vadember, e barbár eljárására a 
nála dolgozó szaktársak sztrájkba léptek s 
elégtételadásra szólították fel a brutális 
urat. De nem azért -<vadember > Mayer ur, 
hogy ővele okosan beszélni lehessen, amit 
azzal bizonyított be, hogy ő csak tréfából 
ütötte meg szaktársunkat és ő semmiféle 
elégtételadásra nem hajlandó. Erre a 
Vadembert szállodástól együtt pécsi szak
társaink bojkottálták.

Még ezideig csak egy bojkottörő akadt, 
aki Deák Lajos névre liallgat. Ezt a gyász
alakot, ha majd a Vademberből kipofozzák, 
kellő fogadtatásban kell részesíteni, ahol 
felüti fejet, hogy újabb áridást kövessen el 
a jogaiért küzdő pincérmunkások ellen. 
A pécsi szervezett pincérmunkásoknak lesz 
rá gondjuk, hogy a vadembereket megszelí
dítsék és a Deák Lajosokat móresre ta
nítsák
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Arad. Az aradi pincérek egyesülete múlt 
hó 17-én tartotta rendes évi közgyűlését. 
Az egyesület tisztikara a következőkből áll:

Kovács István tiszteletbeli elnök, Marozzy 
Ignácz elnök, Antolik János alelnök, Belik 
István pénztáros és Szekeres László ellenőr. 
Választmány: Vermes Márton, Kravár Imre, 
Nyerges Ferenc, Oombásy Sándor, Darányi 
Miklós, Huttyán Kálmán, Brenner Jenő, 
Hetényi István, Czeloth Vince, ifj. Müller 
Károly, Schrott Lajos, Bach Vilmos. Választ
mányi póttagok: Rosenzvveig Samu, Hévizy 
Ferencz, Treuer L. Leó. Számvizsgáló 
bizottsági tagok: Schwarcz Ferenc, Schiller 
Lajos, Ungár Félix.

Pénztári jelentés.
Bevétel-. Rendes tagsági dijakból 363 

nyugta 80 295.20 kor., rendkívüli tagsági 
dijakból 10—-80 13., pártoló tag X  200 
14.—, előleg a takarékból jutiius 8 60.—, 
előleg a takarékból szeptember 5 90.—, 
előleg a takarékból október 29 200.—, 
előleg a takarékból deczember 17 200.—, 
előleg a takarékból január 21 300.—, ma
radvány 32.76, elhelyezési dijakból 33.60, 
összesen 1267.57 kor. Kiadás: 1221.03 
kor., pénztári maradvány 46.54 kor.

Belik István Hon>áth Lajos
pénztáros. elnök.

Vermes Márton Huszka József
ellenőr. irodavezető.

Nem ismerjük az újonnan incgvá- | 
lasztott vezetőség intencióit, azonban az ; 
aradi pincérektől elvárjuk, hogy ők is lépést 
fognak tartani a korral és meg fogják kez
deni az osztálytudatos szervezkedést és 
jelenlegi egyesületükből modern szakegye
sületet fognak csinálni olyat, amely a 
pincérek érdekeit védi. De ez csak úgy 
lesz lehetséges, ha az aradi pincérek is 
maguk veszik kezükbe az egyesület veze
tését s megszabadítják magukat a főnökök 
gyámsága alól.

Szabadka. Mint levelezőnk értesít ben
nünket, a szabadkai pincérmunkások múlt ' 
hó 2S-án szervezkedő gyűlést tartottak, i 
melynek lefolyásáról és eredményéről lég- j 
közelebb fognak bennünket értesíteni. !

Ha igy haladunk a szervezetek alakitá- ; 
sával, a tavaszra mint egy gyürti vonja ■ 
körül a szervezett pincérmunkásság a I 
íszabadság szigetét*, ahol nekünk tilos az : 
egyesülés.

Csak előre!

Szervezkedéssel érjük el helyzetünk 
javítását I

Kávéssegédek köréből.
Egyesülésben az erő.

Minden társadalmi osztály érdekbiztosi- ! 
fásának és anyagi megerősítésének szem
pontjából a szervezkedés a legnagyobb 
erő. Látjuk, hogy a társadalmi harcban 
minden osztály megalkotja a maga szerve
zetét és látjuk azt a hatalmas és az osztá
lyok létérdekének minden vonatkozására 
kiható befolyást, amit ezek a jói megalko
tott és jól vezetett szervezetek céljaik el- - 
érése érdekében kifejteni tudnak.

Kétségtelen, hogy ezeknek a befolyások- , 
nak nagy az ereje s bizonyos az is,' hogy 
a társadalmi és gazdasági rendszer kialakí
tása tekintetében övék a jövő.

Egyesülésben az erő! Ez a jelszó éb- j 
resztette a mély álomban szunyadó főpin- j 
céri kart is. Felébredtek mély álmukból s ; 
elhatározták, hogy munkástársaikkal, a i 
kávéssegédekkel fogják érdekeiket megvé- ! 
deni a munkaadókkal szemben. Eddigi j 
sanyarú helyzetük végre is arra kényszeri- 
íette őket, hogy eltérjenek attól az elavult 
gondolkodástól, hogy ők továbbra is a 
munkaadók szövetségesei legyenek.

Eddig a helyzet az volt, hogy a főpincér 
magát fiók-munkaadónak vélte és hozzá 
húzott, pedig a főnökök csak arra hasz
nálták ki ezt a szolgalelkíiséget, hogy őket 
kiuzsorázzák. Vagy talán nem uzsora az.

hogy a munkaadó 2—3—4, sőt 5 ezer 
koronás óvadékot követel a főpincértől 
minden kamatmegtérités nélkül, holott az 
a főpincér magas százalékot kénytelen 
fizetni annak a pénzintézetnek, ahonnan 
az óvadékot megszerezte.

Ha még csak a napi bevétel fedezésére 
szolgálna ez az összeg, akkor elegendő volna 
a napi forgalom kétszerese, 400—500 K„ de ez 
az óvadék tulajdonképpen a kávés for
galmi tőkéjét képezi és ennek megfelelő 
százalékot hoz. Ennek ellenében a főpin
cérnek kell még beszerezni a napilapokat, 
előlegezni a fűtési és egyéb kisebb-nagyobb 
kiadásokat, amelyet levonhat ugyan a napi 
bevételből, ha futja, de ha nem futná, akkor 
várhat addig, amíg bevételi fölöslege lesz. 
Ebből is látható, mennyire használta ki 
eddig a munkaadó azt a főpincért, aki csak 
a kiadásnál képviselte a főnököt, mig a 
bevételnél egymaga a kávés volt az ur. 
Ez megszűnik a jövőben, ha a főpincérek 
öntudatos munkások soraiba fognak tar
tozni és ha az ő bizottságuk álla! felállított 
határozatokat lelkiismeretesen betartják. A 
benyújtott határozati javaslat a következő
képpen lett felállítva:

1. A minimális 12 korona hetibér minden 
héten utólag fizetendő; ebből csupán a 
kötelező betegsegélyző járulék vonható le.

2. Csak a kélfilléres esti lapok beszerzé
sére kötelezhető.

3. Mindennemű sütemény tartása a fő
pincért illeti; ezzel szemben köteles a sze
mélyzet részére járó süteményt és gyufát 
beszerezni.

4. A főnök és családja által fogyasztott 
süteményért darabonként vagy egy közö
sen megállapított átalány fizetendő a főnök 
részéről.

5. Hitelkényszer eltöröltetik.
6. A főpincért nem terheli semmiféle 

felelősrég sem a leltárért, sem a raktárért.
7. Bárca- vagy tantusz-rendszer életbe

léptetése.
8. Munkát csakis a Szakegylet elhelyező 

irodája utján szabad vállalni.
9. A napi bevétel kétszeresénél nagyobb 

óvadék nem adható.
10. Minden főpincér tartozik a Budapesti 

kávéssegédek szakegyletének szabályait el
ismerni és respektálni.

11. Akik ez ellen vétenek, a budapesti 
kávéssegédek és főpincérek által megvá
lasztott 21-es bizottság elbírálása alá esnek.

Ezzel végre a cselekvés terére lépnek a 
főpincérek és pedig a kávéssegédek erélyes 
támogatása mellett, akik egyelőre csak mint 
hátvéd kívánnak a harcban részt venni, 
ami már megában is fél győzelmet jelent, 
miután egy teljesen jól szervezett táborba 
jut a főpincérség is, amelytől már magától 
is meg fog riadni az ellen.

Még csak azt kívánom megjegyezni, hogy 
tudvalevő dolog, hogy az elmaradottság a 
legnagyobb átka és akadálya az emberiség 
kulturális és gazdasági fejlődésének, ameny- 
nyiben a hátramaradt szaktársak nem ké
pesek úgy felfogni és értékelni szervezke
désünk céljait és törekvéseit, tehát erkölcsi 
kötelességévé tétetik minden szaktársunk
nak, hogy ha akad ilyenre, azt felvilágo
sítsa és ha ez szép szerivel nem menne, 
akkor radikális eszközzel kell a tisztító 
munkát végezni, mivel a régi rendszernek 
el kell tűnnie a föld színéről.

Pajor Árpád.
Rom boljuk le a kínai falakat,

(F. S.) Nincsen még itt ugyan a rügyet 
fakasztó május és még a naptár szerinti 
hivatalos tavasz is csak március hó 21-én 
kezdődik, de már a felmerülő jelenségek 
mind-mind amellett bizonyítanak, hogy a 
természet megkezdte megújhodási folya
matát.

Bevezetésemben magában a természetben 
végbemenő és évről-évre megismétlődő 
fejlődési folyamatot vázoltam, amely a maga 
teljességében áll a társadalmi evulicióra is 
s amelyeket egy és ugyanazon törvények 
szabályoznak.

A magyarországi pincérek országos moz
galma a szükségszerű fejlődési folyamatnak 
azon stádiumába jutott, amely egyenesen 
reánk parancsolja, hogy az elvetett magot 
(szociáldemokrata propaganda) gondos ker
tész módjára úgy ápoljuk, hogy abból ne 
fattyúhajtások nőjjenek ki, hanem az olyan 
legyen, amely mindnyájunk közös érdekét 
szolgálva, az utópisztikus álomnak deklarált 
végcélt előbbre vigye.

A naptár által évekre felosztott végnélküli 
időben épp ezen évfordulóval esik össze 
nagymestereink: Marx és Engels kommunista 
kiáltványának a kibocsátása.

Minden szociáldemokrata elvet valló egyén 
ismeri, ha nem is közvetlenül, de közvetve 
annál biztosabban c kiáltvány tartalmát; 
mert a proletariátus társadalmi meg-meg- 
ismétlődő megújhodása e kiáltványnak érc
nél maradandóbb pontozatainak a megszü
letésétől datálódik. A magyarországi pincé
rek országos mozgalmáról lévén szó, nem 
hagyhatom szó nélkül a budapesti kávés
segédek egynéhányának azon téves felfo
gását, akik szociáldemokratának vallják 
ugyan magukat, de úgy gondolkodnak, 
mint a régi jó idők patriarkálisai; ugyanis 
ők a szociáldemokrata tanokat véka alá 
szeretnék rejteni, hogy annak áldástosztó 
sugaraiban a vidéken levő kartársak ne 
részesedhessenek.

A szociáldemokrata tanok a proletariátus 
összességének a tulajdona, ezt nem lehet 

; kisajátítani, hanem minél nagyobb tömegét 
az indifferenseknek a mozgalomba bele kell 
vonni. A budapesti kávéssegédek nem zár- 

i kozhatnak el hermetice. A székes főváros 
| határán túl is vannak még kizsákmányolt 
; fehér rabszolgák, akiknek gazdasági felszaba- 
: dulását előmozdítani elsőreneü feladata kell, 

hogy legyen a budapesti kávéssegédeknek 
és ha nem akarnak Kina sorsára jutni, úgy 
le kell, hogy rombolják azt a bizonyos faia
kat. Hagyjunk fel a struc-politikával!

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

K ülföld .
A lipcsei p incérek szervezkedése és 

m unkaviszonyai
E lapok hasábjain már rámutattunk arra 

a körülményre, hogy a pincérek az egyletbe 
való tömörüléssel, jóval megelőzték a többi 
munkásságot. Úri köröket szolgáltak ki, 
maguk előtt látták a társasági élet által 
nyújtott kellemes szórakozásokat és igy 
kartársaikkal egyesülve, társasköröket alaki- 

j toltak. Ezek tényleg nem voltak egyebek, 
mint szórakozási és kártyaklubbok. Nem
csak, hogy nem vitték előbbre tagjaik tár
sadalmi helyzetét, hanem ellenkezőleg: az 
öntudatos szervezkedésnek nem volt na
gyobb és veszedelmesebb akadálya, mint 
ezek a régi egyletek. A magyar pincér- 
munkásságé az érdem, hogy a nálunk 
létezett ilynemű egyleteket, modern szerve- 

! zelekké alakította át. Ezzel oly munkát tel- 
1 jesitett. amire eddigelé egyetlen nyugat- 

európai város öntudatos pincérmunkássága 
I sem volt képes. Valamennyi országban 
i terjed az öntudatos pincérmunkások száma, 

ámde még mindig megvannak a régi 
' kártyaklubbok, amelyek csak kénytelen- 
i kelletlen foglalkoznak a tagok társadalmi 
i helyzetének megjavításával, ha ugyan fog- 
! lalkoznak vele.

(a untt rfiiiiuu, i* siiagjtuuia^aK*
pincérmunkásság aránylag oly hamar fel
ismerte helyzetét és megtalálta azt az utat, 
melyen haladnia kell, mig a külföldi mun
kásság jórésze járszalagon vezetteti magát' 
hazafias és keresztény kártya- és ivó- 
klubbokba tömörül? Talán, mert valamivel 

a helyzetük? Talán azért, mert a 
külföldi vendégek, melyek nagyrészt a 
rfelsőbb osztátyokbó! kerülnek ki, nem 
oly brutálisak, mint a magyarok, nem érez
tetik annyira az őket kiszolgáló pincérekkel 

, úri voltukat ? Vagy talán azért, mert kül-
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földön jobbak a lakásviszonyok és azért 
csak a szervezkedéstől idegenkedő' elemek, 
gyárosok, magasabb rangú hivatalnokok 
stb. stb. járnak a kávéházakba és a nagyobb 
vendéglőkbe, tehát oly egyének, akik nem
csak hogy elő nem mozdítják, hanem még 
inkább tőlük telhetőleg meggátolják a mun
kásság szervezkedését ? A felsoroltak két
ségkívül nagyban gátolják a pincérek ön
tudatos szervezkedését. De kell, hogy a 
dolognak mélyebben fekvő oka is legyen. 
Az ipari szakmák munkásainál úgyszólván 
elesnek a fenti okok, mégis találkozunk 
Németországban keresztény és hazafias 
szakszervezetekkel, amelyek még röviddel 
ezelőtt alig különböztek a hazafias és 
keresztény pincéregyletektől.

Ezen állapotnak a fő oka az, hogy a kül
földi munkásság nem oly jogtalan pária, 
mint a magyar. Magyarországon a mun
kásság semmit se számit. A politikai pártok, 
melyek a közélet vezetői, úgyszólván rá 
sem hederitenek a munkásságra. Miért is? 
Nem lehet tőle voksokat kapni! Miért 
törekedjenek hát arra, hogy a munkásság 
kegyét megnyerjék? Ha ezt tennék, úgy 
elveszítenék a munkáltatók kegyét; pedig 
hát, csupán az ő szavazatuk ér valamit. Az 
uralkodó osztályok munkásellenessége nyíl
tan mutatkozik. A munkásságnak ennek 
következtében be kell látnia, hogy csak 
önmagában bizhatik. Az uralkodó osztályok
tól független, az osztályharc alapján álló 
szervezetekbe tömörül.

Külföldön egészen más a helyzet. Vala
mennyi munkásnak van joga. A munkásság 
a nép óriáSi többségét alkotja. Minden párt 
kénytelen tehát kegyeiért versenyezni. A 
parlamentben munkásbarát álarcot öltenek, 
oly törvényekért szállnak síkra, melyek a 
munkásság jogát biztosítják, helyzetét emelik. 
De ezzel nem elégszenek meg. A munkás
ságnak a parlamenten kívül is kedveskedni 
akarnak: egyleteket alakítanak számukra, 
támogatni igyekszenek őket gazdasági törek
véseikben stb. stb. Hogy a polgári pár
tok ezen törekvései nem őszinték, hogy 
mindez csak a munkásság behálózására 
való, azt öntudatos munkásság előtt fölös
leges hangsúlyoznom. Nem lehet egyszerre 
két urat szolgálni — mondja a régi mon
dás ! Különösen nem — mondhatjuk mi —, 
ha a kettőnek ellentétes érdekei vannak. 
Az mindenesetre tény, hogy ezzel a tak
tikával a polgári pártok sokat elértek, de 
viszont az is igaz, hogy nem fognak soká 
e taktikával boldogulni. A fölébresztett 
oroszlán nem fog többé lefeküdni. A 
munkásság — akár a keresztény, akár a 
hazafias szervezetek tagja — egyre öntuda- 
tosabban kénytelen sikra szállni gazdasági 
érdekeiért. Az ut, amelyen haladni kényte
lenek, matematikai pontossággal az osztály
harc, a szociáldemokrácia táborába vezeti.

Erről tanúskodnak egyebek között a 
lipcsei éttermi segédek szervezkedési és 
munkaviszonyai is. Az ipari Szászországban 
már a múlt század hatvanas éveiben hatal
mas méreteket öltött az osztályharc. A het
venes években megkezdődött üldöztetés 
némi visszaesést okozott ugyan, de rövid 
néhány év múlva csak annál edzettebben 
nyomultak előre a munkásság hadoszlopai. 
A polgárság mindent elkövetett a munkás
ság egységének megbontására. A mai társa
dalom alapján álló szakszervezetekkel és 
egyéb hazafias és keresztény egyletekkel 
próbáltak szerencsét. A pincérek kártya
egyleteit is ilyenekké változtatták  ̂á t; az 
osztályharcot elvetették, a vendéglő- és 
kávéház-tulajdonossal való egyetértést hir
dették. A lipcsei éttermi munkásságnak az 
osztályharc alapján álló szervezet mellett 
inég négy, különböző névre hallgató egylete 
volt. Nmia a munkáltatók, az egyház és a 
polgári társadalom egyéb védelmezői min
dent elkövettek, hogy az általuk protezsált 
egyletekben tömörült munkásság inegóvas- 
sék a tévtanoktól, mindennek dacára már a 
kilencvenes évek végén több kávéházi es 
éttermi sztrájk volt Lipcsében. Oly város
ban, ahol minden munkás küzd helyzeté

nek megjavításáért, az éttermi segédek sem 
maradhatnak tétlenek. A különböző hazafias 
alapon álló szervezetek kénytenek voltak a 
harcban résztvenni. Az öntudatos éttermi 
segédek képviselőivel egyetemben később 
egy közös tarifát dolgoztak ki, mely 1000-ban 
érvénybe lépett.

Az öntudatos éttermi segédeknek itt is 
az a cél lebegett szemük előtt, hogy a 
borravaló nyomorúságait megszüntessék és 
biztos fizetést biztosítsanak az éttermi és 
kávéssegédek számára. Minthogy e szán
dékukat nem valósíthatták meg egyszerre, 
megelégedtek valamivel kevesebbel is. A 
minimális tarifában kimondták, hogy állandó 
alkalmazottnak havi fizetése nem leltet keve
sebb 25 márkánál, ámde a kisegítésre alkal
mazott személyeknek oly napidij fizetendő, 
hogy ne legyenek ráutalva a borravalóra. 
Ha az éttermi segéd egy napra kisegít 
valahol, úgy az általa eladott ételek és 
italok 8 */.. százaléka az övé. Ha a bevétel 
után való százalék nem haladná meg a 
4 márkát, úgy ezen hiányzó összeg az 
alkalmazottnak megtérítendő. Ez az úgy
nevezett biztosíték. Ha a beállítás csak fél 
napra történik, úgy e biztosíték csak 
3 márka. A vasárnapi egész napra szóló 
kisegítésnél a biztosíték 5 márka, fél napra 
3 márka 50 pfennig. Ünnepnapokon egész 
napra 7 márka, fél napra 5 márka 50 pfennig 
a biztosíték. Természetes dolog, hogy ha 
a bevétel 8l/;1 százaléka meghaladja a biz
tosítékot, úgy ez a kisegítőé. Ha a mulat
ság, vagy a gyűlés vagy egyéb össze
jövetel éjjeli 12 óránál tovább tartana, itgy 
minden különóráért külön 40 pfennig fize
tendő.

E tarifa nagy haladást jelentett az eddigi 
bizonytalan állapottal szemben. Valamennyi 
szervezet kötelezte magát, hogy csakis a 
fenti feltételek mellett szállít személyzetet 
és ennek következtében csakhamar érvényre 
is jutott. Ámde csupán az öntudatos éttermi 
segédek számára tartották be, A munkál
tatók ismerték a hazafias egyleteket és nem 
átallották oly feltételeket szabni, melyek 
jóval e tarifa alatt állottak — és a hazafias 
és keresztény szervezetek megszegték sza
vukat: 10—15 márka havi fizetésért, a be
vétel 4—5 százalékáért közvetítettek sze
mélyzetet. Ezzel csak önmagukra licitálnak, 
tagjaik helyzetén rontanak. De mit is vár
hat az em^er tőlük egyebet? E taktikájuk
kal is hozzá fognak járulni — az elcsábított 
tagok felvilágosításához.

A németországi éttermi segédek szövet
ségének, mely tudvalevőleg az osztályharc 
alapján áll, 400 tagja van Lipcsében. Ön
tudatukat jellemzi, hogy a csoportban úgy
szólván a taghullámzás ismeretlen fogalom. 
A tagszaporulat állandó. E tagok nagyrészt 
oly vendéglőkben vannak alkalmazva, 
melyekre a munkásságnak befolyása van. 
Amennyiben állandóan vannak alkalmazva, 
biztos fizetésben van részük. A legtöbb 
vendéglőben 100 márka havi kezdőfizetést 
kapnak, mely évenként 10 márkával emel
kedik egészen 130 márkáig. Ily készpénz 
fizetés mellett az éttermi segédek nincsenek 
ráutalva a borravalóra.

Rövid néhány hét múlva összeül Lipcsé
ben az éttermi segédek szövetségének 
birodalmi kongresszusa és e kongresszus 
után uj tarifamozgalmat indítanak az éttermi 
segédek. Ez alkalommal ismét ki fog tűnni, 
hogy melyik szervezet védi meg igazán az 
alkalmazottak érdekét. A hazafias szerveze
tek már előre félnek a mozgalomtól: van 
okuk rá. De egyéb okok mellett épp ezért 
örvendünk neki mi!

, SZEMLE.
A Sas-„köri“ huhogás.

Az Irányi-utcai sasok köre valamikor 
arról volt nevezetes, hogy a politikai sasok 
szoktak bagolymódra huhogni. Ugylátszik, 
a bagolyhunogás ragadós nyavalya, mert a 
sasok örökölték először, a sasoktól pedig 
átöröklődött Fludorovitsra, a Sas-kör tulaj

donosára, mert ha ő nem is érti azt a bizo
nyos nyelvet, de annál jobban érti és gya
korolja az éthordói piszkálását s azok meg- 
gyanusilúsát, amiben segítő társa a tulajdo
nos urnák egyik felirónője. Az utóbbi 
időben oly ázsiai állapotok uralkodtak már 
a Sas-körben, hogy úgy a volt főpincér, 
valamint az éthordók helyzete tűrhetetlenné 
vált ugyanuyira, hogy Fludorovitsot a 
békéltető bizottság elé kellett állítani azért, 
hogy pincéreivel tisztességesen bánjon. Már 
most, ha ilyen eseteket mi szaklapunkban 
leszögezünk, a munkáltató uraknak rend
szerint a mi hangunk ellen van kifogásuk, 
hogy tudniillik elnevezzük őket «pocakos 
ürmeiknek, «kizsákmányolók»-nak, stb. Pedig 
hát, ha a mi hangunk durva is volna, mi 
körülbelül csak visszaadjuk azokat a hango
kat, amelyeket egyes munkáltatók használni 
szoktak a pincérekkel szemben még akkor 
is, ha az rá nem szolgált. Nos tehát, -a 
jelen esetben nem azt mondjuk, hogy a 
pocakos munkáltató nem bánt tisztessége
sen munkásaival, hanem a pocakot nél
külöző munkáltató viselje magát szelidebben 
éthordóival szemben, hogy ő is pocakot 
növeszthessen. És ha fáj a t. munkáltató 
uraknak a mi hangunk, ez azt bizonyítja, 
ho»y nekünk van igazunk. Egyébként mi 
tudunk lojálisak is lenni, de mindig igaz
ságosak. Az, hogy a munkás-igazság az 
urak szemében erős hang, arról mi igazán 
nem tehetünk.
Akasszátok fel m agatokat a — p incér

egyletben.
Hogy a fenti címet reprodukáljuk szak

lapunk utján, tesszük ezt azért, hogy be
mutassuk szaktársainknak azt, de leginkább 
az éttermi segéd szaktársainknak, hogy 
milyen véleménynyel vannak még egyes 
éttermi főhajcsárok, pardon fó'pincérek, a 
saját szervezetük iránt.

Mi nem szívesen tesszük, hogy a szak
társak közül valakit lapunk utján pellengérre 
állítsunk, de jelen esetben kénytelenek va
gyunk egy főpincérnek az éttermi segédek 
szervezetével szemben tanúsított magatartá
sát kipellengérezni. Az éttermi segédek 
szervezetében, de különösen a szervező 
bizottságban nem ismeretlen Polifka óbudai 
vendéglős viselt dolgai. Polifka vendéglős 
urnái is nagyon gyakoriak az «előkeiő» 
alkotmányi, koalíciós, szakállgrófi, Vázsonyi, 
stb.-féle bankettek rendezése. Ugyanis ilyen 
bankettek alkalmával 20—25 kisegítő pincérre 
van szüksége Polifka urnák. Azonban a 
kisegítőket a munkáltató rendesen a B. P. E. 
megkerülésével szokta felvenni. Történt, 
hogy a hetekben is egy bankett alkalmával 
25 kisegítőt vett fel nevezett munkáltató, 
részben emberhuskereskedőtől, részben 
«kéz alatta. Ez alkalommal — mint már 
többször is — felszólítottuk a főnököt, hogy 
a B. P. E.-től vegye a kisegítőket. Jelen 
esetben egy szervező bizottsági tag járt 
kint Polifkánál s mivel magát a munkáltatót 
nem találta, tehát a főpincér urat (aki Ben- 
kovits Ferenc névre hallgat) kérte meg, 
hogy a rendelést a szervezetnél adja le 
annál is inkább, mert ez szaktársi köteles
sége is. Azonban Benkovits főhajcsár ur 
elkezdett hepciáskodni s ez alkalommal a 
címül alkalmazott szavakat használta. Ter
mészetesen kinnjárt szaktársunk sem maradt 
adósa a hajcsár urnák, sőt azóta a munkál
tató az egyesületből veszi a kisegítőket. Ez 
a tényállás.

Mármost nekünk magához Benkovits fő- 
urhoz van néhány szavunk és ez: Lett 
légyen a fő-főpincér ur akármilyen zsírral 
is kikenve, azonban már annyi intelligen
ciával kellene bírnia, hogy a fenti szavait 
szervezett munkásokkal szemben nem lehet 
alkalmazni. Vagy ha alkalmazza, akkor az 
egyenesen jellemzi az ő intelligenciájának 
fokát. Mi sokkal észszerűbbnek és ajánla
tosabbnak tartjuk, ha az ilyen Benkovitsok 
magukba szállnak s mint pincér tagja lesz 
az ő egyesületének, ahol megtanulhatja azt, 
ha már akasztani akar, mit és kit kell, 1 i. 
az ő konzervatív maradi felfogását.
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Szervezeti ügyek.
Eljegyzés. Zsvorák Károly szaktárs eljegyezte 

Schóller Károly nr kedves és szeretetreméltó leányát, 
Annuskát. Gratulálunk a jegyeseknek.

A „ Q u a rn e ro “-kávéház alkalm a
zottai múlt hó 13-án sztrájkba léptek. A 
sztrájkra, amely különben rövid ideig iar- 
tott és a munkások teljes győzelmével 
végződött, az szolgáltatott okot, hogy ne
vezett helyen a kávéfőzők érvényben levő 
kollektív árszabályát a gazda nem tartotta 
be. Ugyanis az árszabályban biztosított heti 
24 korona munkabért és a teljes szabad
napot nem adta meg. Ezért a kávéfőző
munkások memorandumot nyújtottak be, 
amelyet a tulajdonos ridegen visszautasított.

De amint látta, hogy az egész személy
zet szolidaritást vállalt a sztrájkbalépő 
konyhaszemélyzettel, azonnal felkereste a 
kávéfőzők szabad szervezetét, amely hosszú 
tárgyalás után olyan nyilatkozattal juttatta 
érvényre a munkások követelését, amely
ben a kávés a sérelmeket visszavonta s 
kötelezi magát, hogy a kollektív szerződés 
minden pontját betartja.

Bocsánatkérés. Alulírott ezennel bo
csánatot kérek az összes szaktársaimtól és 
a szervezettől, hogy eddig nem úgy visel
kedtem, mint az szervezett munkáshoz illő, 
de ígérem, hogy a jövőben a szerveze
temnek lelkes tagja fogok lenni és minden 
tekintetben öntudatos munkáshoz illően 
fogom magamat viselni.

Parizek József, kávéfőző.
Nyilatkozat. A folyó évi február hó 5-én meg

jelent .Vendéglős* számában közzétett .Felhívás 
a kartársakhoz-, teljesen tudtunk és beleegyezésünk 
nélkül történt, amely czikk ellen a leghatározottab
ban tiltakozunk. A Llppcrt-vendéglS személyzete.

Nyilatkozat, melynek értelmében ezen
nel bocsánatot kérek szaktársaimtól, hogy 
néhány hét előtt ügynök révén közvetittel- 
iem magamat Polifka vendéglőjébe. Becsület
szavamra kijelentem, hogy többé ügynöki 
közvetítéshez nem fordulok, sőt öntudatos 
munkáshoz illően, minden ügynöki közve
títést lehetetlenné tenni igyekszem.

Budapest, 1908 február 13.
Kreitli János.

'Nyilatkozat. Alulírott ezennel kijelen
tem. hogy én Frechtmann Józsefet tudtom
mal meg nem sértettem, de ha mégis 
sértve érezné magát, ezennel bocsánatot 
kérek. Kondor József, kávéssegéd.

Nyilatkozat. Én, alulírott ezennel úgy 
Kümmelberg Mihály szaktársamtól, mint az 
összes szervezett szaktársaimtól a meggon
dolatlanságomban elkövetett sértésekért bo
csánatot kérek.

Egyben becsületszavammal fogadom, 
hogy szaktársaimmal, szemben többé a 
legcsekélyebb sértő magavisetet tanúsítani 
nem fogok és szervezetemnek a mai nap
tól h ü  embere fogok lenni,

Pécs, 1908 február hó 24-én.
Menczl Dezső, éttermi segéd.

Nyilatkozat. Alulírott tisztelettel kije
lentem, hogy szervezetemmel szemben el
követett szabálytalanságért — amit felhábo
rodásomban követtem el — ezennel bocsá
natot kérek.

ígérem, hogy a jövőben szigorúan a 
szervezeti szabályzat rendelkezései szerint 
fogok viselkedni.

Budapest, 1908 február 14.
Tisztelettel

Benczenleitner Gyula, kávéssegéd.
Nyugtázások. Az éttermi segédek munka- 

nélküli alapjára újabban befolyt: Nyerges 
I.ászló, József főherceg szálló 3.20, Hujber 
József, I3risto! 8.20, Nagy László, Erdélyi 
borozó 11.80, Fürst János, Edelmann 4.Ő0, 
Aáitrovátz Adolf, Pannónia 30.—. Összesen 
00 korona 50 fillér.

B ocsánatkérés. Alulírott ezennel bo
csánatot kérek Mók Ferenc elvtársamtól, 
amiért megsértettem és ígérem, hogy a 
jövőben többé ilyen eszközzel nem fogok 
élni. Kosztina László, konyhalegény.

Párbeszéd.
I. pincér: Mit szólsz kolléga ahoz, hogy 

az Andrássy-uti Schuller-ej-ban nap-nap
után sztrájkolnak az éthordók?

//. pincér: Nem tartom egészséges álla
potnak a folytonos sztrájkot.

/. pincér: Eszerint te elitéled a sztrájkolók 
eljárását?

//. pincér: Nem Ítélem el, csak helytele
nítem azt, hogy a szervezett munkásság e 
harci fegyverét minden kicsinyes súrlódá
soknál alkalmazzuk.

/. pincér: De hallgass csak ide, és rög
tön másként fogod megítélni a sztrájkolók 
eljárását. Tudd meg tehát, hogy a Sch .. .-bari 
is van «ő nagysága*, akinek szótárából 
ilyen ragozatlan szavak kerülnek ki: 
< Schweinskerl! Csirkefogó! Kirúgom!* stb. 
No, mit szólsz ehez a finom nyelvészethez?

//. pincér: Hasonló szavakat hallottam 
mái' több étteremben is, de bizonyos, hogy 
az ilyen szavakat alkalmazó egyén a mű
veltség legalacsonyabb fokán állhat.

/. pincér: Ez még nem minden ám, ott 
az Andrássy-uti . . .  ej-ban . . .

//. pincér: Nos?
/. pincér: Van ott az első emeleten lefelé 

a pincében egy kényelmesen berendezett 
étterem, amelyből egy fülkébe lehet jutni, 
mely oly sötét ablak hiányában, hogy bát
ran kiállja a versenyt az iílavai cellák bár
melyikével. Ebből a sötét odúból egy 
másik cellába jutunk; ez már el van látva 
valami ablakféle nyílással, ahonnét tulajdon
képpen a levegőt és világosságot kellene 
kapni a két hálófülkének.

//. pincér: Nem értelek.
/. pincér: Majd mindjárt meg fogsz ér

teni. Tudod, a két odúban vagy 25 fiú 
alszik, dacára annak, hogy szellőztetni nem 
lehet, sőt az első börtönön van egy lyuk 
a nagy terembe, és ezen a nyíláson a gőz 
és füst behúzódik az amúgy is egészség
telen helyre, ahol serdületlen gyermekek
nek kellene kipihenni munkától elcsigázott 
testüket.

II. pincér: Ez már ázsiai állapot és ember
telenség!

I. pincér: De még mennyire az! Hát ha 
még azt is megtudod, hogy ezekben az 
odúkban lakó gyermekek köziül öt-hat 
«rüh* stb. betegségben szenved.

II. pincér: Nohát ez felháborítói És a 
rendőrség ? . .  .

I. pincér: Hűm! Rendőrség? Igen, az ott 
volt az Andrássy-uton; a sztrájk alkalmával 
őrizte a szent magántulajdon fényes éttermé
ből kipárolgó bacillusokat.

HIVATALOS RÉSZ.
F ig y e le m , k á vé ssegéd ek . Amíg a modern 

munkásmozgalom meg nem erősödött, a szervezett 
munkások kénytelenek voltak helyiségeiket vendég
lőkben és kávéházakban felütni. így voltunk mi is 
addig, mig végre az öntudat a modern érzést, a 
kultúrát meg nem érlelte bennünk, s vágytunk a 
sajátunkba, ahol berendezkedhettünk! tetszésünk 
szerint. Célunkat elértük. Egyesületi helyiségünk a 
lehető legnagyobb kénveimet nyújtja tagjainknak, 
ugyannyira, hogy t. szaktársaink megtalálják külön
böző szórakozásaikat kellemes otthonunkban, az 
egyesület helyiségben! De kielégíthetik a t. szak
társaink kulturális igényeiket is a szakszerűen beren
dezett könyvtárunkból s a felolvasások és előadások 
utján. Igazán már kívánatos volna, ha úgy a főpincér 
és felszolgáló szaktársaink a társas élet fejlesztését 
megkezdenék azáltal, hogy saját alkotta otthonu
kat naponta felkeresnék t. családtagjaikkal, hogy 
ott szórakozva, kellemesen eltöltsék pihenésre 
szánt idejüket.

Értesítés. A budapesti pincér egylet (éttermi) 
könyvtári osztálya tisztelettel felhívja átagok figyel
mét az egyleti könyvtárra. Szaktársak! Az egye
sület vezetősége megtette kötelességét akkor, 
amikor tagjainak tudományszomját egv modern 
könyvekkel felszerelt elég gazdag könyvtárral igyek
szik kielégíteni. Kultúránk fejlesztésére a rendszeres 
felolvasásokat is bevezette. A gazdasági harcokat 
csak azok a munkások tudják eredménynyel meg
vívni, akik felvannak vértezve a tudás fegyverével. 
Egyben kérjük a t. szaktársainkat arra, hogy könyv
tárunk további gyarapításához feleslegessé vált 
könyveikkel járuljanak hozzá. Könyvtáróra minden 
kedden cs pénteken d. u. 7,5— Vaö-ig. Nagy László

könyvtáros.

A kávéfőzők szakegyesülefe. Választmányt 
határozat folytán felszólítjuk a szaktársakat, hogy 
akik az egyesület könyvtárából könyveket kivittek, 
haladéktalanul hozzák vissza és jelentsék be a 
titkárnál. Ez annál is inkább sürgős, mert a legelső 
taggyűlésen meg lesznek választva az ti) könyv
tárosok és azoknak az összes könyveket át kell 
venniük. , , ,, ,

A Klsten- jótékonycélu asztaltársaság hetedik 
és nyolcadik kerületi fiókja, Víl. kerület, Akácía- 
utca 7. szám alatt, a . Vigopera> kávéházban állit- 
tatott fel. Kérjük I szótársainkat, hogy az asztal
társaság nemes és szép céljait ápolandó, össze- 
öveteleiket a kerületi fiókasztalnál tartsák meg.

Szaktársi üdvözlettel
Hoffmann Ede Vigh István

Alelnök. elnök.
Vizváry Béla Stern Ignác

nlelnök, ellenőr.
Meghívó. A Kassa és vidéke pincérek szakegye

sülete 1908 március 10-én, kedden, a Schalkiiáz- 
nagyszálloda dísztermében saját könyvtára, önsegé
lyezése alapja javára műkedvelői előadással egybe
kötött jótékonycélu elite-táncvigalmat rendez.

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

A m agyarországi szállodai, étterm i és 
kávéházi a lkalm azo ttak  Budapesten 
1907 ok tóber I5-én és 16-án m egtar
to tt 1. o rszágos szakkongresszusának  

jegyzőkönyve. ( F o l y t a i n . , )

Földi Imre (Budapest): Először is bocsánatot 
kérek, hogy nem beszélhetek hangosan, de az én 
tüdőmet már szétroncsolta a kávéház füstös levegője. 
Mi nagyon jól tudjuk, hogy fizetést a kávésoktól 
kivívni nem igen lehet. Ha arra várunk, hogy fize
tésünk fokozatosan emelkedjék, akkor matuzsálemi 
kort kell elérnünk, hogy legalább egy kevéssé azt 
keresztül vigyük. Jelenleg a szégyenkrajcárokbói 
elég szép jövedelmünk van, (Felkiáltások: Akkor 
nem kell kongresszus!) mi olyan fizetést nem kap
hatunk a kávésoktól, mint ma a borravalók által 
érünk el. De azokért a szégyenkrajcárokért a nagy- 
közönség minket meg is bosszant.

Midőn szaktársaim járulékait mentem befizetni, 
akkor azt mondottam ottan, hogy a főpincérünk 
könyvéhez írják oda, hogy főpincér; erre azt a 
választ kaptam, hogy nálunk csak kávéssegédek 
vannak. (Nagyon helyes! Úgy van !) Helyes, én is 
azt mondom. De az üzletekben nincsenek egyen
jogúak. Ott két osztály van, ezt kellene meg
szüntetni.

Gondolkoztam azon, hogyan lehetne az egyenlő
séget megvalósítani a kávéházban is. Nehéz téma 
és próbáltam az ellentéteket kiegyenlíteni. A fő- 
pincérekből Zutrágcr-eket, a felszolgálóból főpincért 
csinálni nem lehet. Rájöttem a közös útra, a revier- 
rendszerre. Ezáltal elérnők azt, hogy mindenki 
egyenjogú volna. E rendszer következtében maga 
a vendég is jobban jöune ki és a kávés sem 
fizetne rá, nekünk pedig rendes jövedelmünk 
volna. Ha a vendég a mostani kávéért 22 krajcárt 
fizetne és borravalót nem adna, jobban jönne ki, 
mert 2 krajcárt megtakarítana.

Elnök: A 10 perc letelt, kérem fejezze be rövi
den beszédét.

Földi Imre: Remélem, hogy a kávésok sem fog
nak ellenkezni, mivel nem saját zsebükről van 
szó. Kérem, vegyék ezt fontolóra, hogy ne kegy
dijakat kapjunk, hanem a munka és forgalom után 
kapjuk meg a tisztességes 10°/0-oL Ezzel nevelni 
fogjuk a pincéreket, és ha ez meglesz, mi is léte
síthetünk egy olyan szövetkezetét, mint amilyent a 
nyomdászok csináltak.

Schwaicz Béla: Indítványozom, hogy a vitát 
zárjuk be. (Helyeslés. Ellentmondások.)

Kohn Ernő: Ha már kongresszust tartunk, ne 
engedjünk egy gyengéd klotürt használni, hogy 
lezárják a vitát. A szólásszabadságot nekünk tisz
teletben kell tartani.

Elnök: Kérdem, ki fogadja el Schwarcz Béla 
indítványát. (A többség a vita folytatását kívánja.)

Zimmermann Ignác: Egy sajnálatos eseményről 
kell beszámolnom. T. i. arról, hogy a szabadkai 
kávéssegédek még mindig a sötétség legmélyebb
jén vannak. Ott a nyilvános gyűlést sem lehetett 
megtartani a szabadkai öntudatos cselédmunkások
kal. Igen tisztelt cselédmunkástársaim! (Felkiáltá
sok : Mi nem vagyunk cselédek!) Mi szocialisták 
azt hirdetjük, hogy öntudatos munkások vagyunk, 
de az ipartörvényben a cselédek között szerepe
lünk. (Nem áll!) Nekünk arra kell törekedni, hogy 
megszüntessük azt, hogy minket cselédeknek néz
zenek. Szabadkán egy pincérgyülést hívtunk össze, 
azon mindössze hatan jelentek meg, ami azt bizo
nyltja, hogy ott a szervezkedési munkálatokra nagy 
szükség vau.

Kulin Sándor (Szeged): üoldbergcr szaktársam 
a szegedi dolgokról egyet-mást az ottaniak érde
kében elhallgatott. A szegedi állapotok nincsenek 
nagyon távol a szabadkaiaktól. A szegedi sztrájk
letörésnek okozói a főpincérek voltak. Ezt mint 
szegedi főpincér jelentem ki. Ők okozták a sztrájk- 
letorest, először azért, mert akkor, amikor a pincér- 
szemelyzet sztrájkba lépett, bennmaradtak nz üzlet
ben és mikor látták, hogy semmit sem tudnak 
tenni az utcai kisegitőhölgyek mellett és ezáltal 
csak anyagi érdekeik vaunak veszélyeztetve, össze
beszéltek a főnökökkel, hogy sztrájkba lépnek, 
elmennek a sztrájktanvára, spicliskednek és az
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embereket visszacsalják. A revierrendszert én na
gyon helyes és üdvös dolognak tartom, de még 
nem tartom időszerűnek, meri nem vagyunk eléggé 
szervezve. (Éljenzés.)

KuglcrJános-. Engedjék meg, hogy tekintettel 
arra, hogy nincs szónoki képességem, beszédemet 
felolvassam. (Olvassa.l (Folytatjuk.)

Szerkesztői üzenetek.
G. M . B u d a p e st .  Kedves elvtárs! Bekiildöttje 

de kitűnő egy dolog lett volna a .Törökvilág. — 
és a tatárjárás idejében. Jobbat és aktuálisabbat 
várunk öntől, üdv.

Z. J. S., W .  J. és C san ta vé rl,  H e ly 
ben. Beküldöttjeiket átdolgozva, jövő számunkban 
hozzuk.

H. J. Az önét is.

Kiadóhivatali üzenetek.
É r te s ít jü k  a szaktá rsaka t, hogy akik a szak

lapot nem kapják rendesen, forduljanak a szaklap 
szerkesztőségéhez (Kertész-utca 25, I. emelet 10. 
Telefon SÍ—05), mert vagy a lakásaik címe nincs 
pontosan bejelentve, vagy máshol kell keresnünk a 
hibát, a kiadóhivatal mindenkinek pontosan elküldi 
n szaklapot, akinek a lakcime be van jelentve.

Készüljünk a választó jogért foly
ta tan d ó  ü tközetre I

A M agyar Óvadék- és Leszámitoló- 
Bank m int Szövetkezet múlt hó 23-án 
tartotta rendes évi közgyűlését, melyen az 
igazgatóság beszámolt múlt évi működésé
ről s beterjesztette a mérleget a következő 
adatokkal: Törzstőke és tagok létszáma: 
Tagok száma az év elején 695, 2518 üzlet
részszel és 79 tag 620 törzsrészjegygyel. 
Belépett az év folyamán 459, 1621 üzlet
részszel és 14 tag 1Ö7 törzsrészjegygyel. 
Összesen 1154, 4139 üzletrészszel és 93 tag 
727 törzsrészjegygyel. Kilépett az év folya
mán 344, 1050 üzletrészszel és 6 tag
22 törzsrészjegygyel. Maradt az év végén 
810, 3089 üzletrészszel és 87 tag 705 törzs
részjegygyel. Tagok száma foglalkozások 
szerint: Kereskedők 175, iparosok 609, hiva
talnokok 83, egyéb foglalkozásúak 30, 
összesen 897 tag. Kölcsönök: 1906-ban 
kölcsön-áll. 426.973-56, 1907-ben 519.738-27. 
Emelkedés 92.764-71. 1906-ban óvadék
állomány 111.030-—, 1907-ben 100.230- 
Csökk. 10.800.1906-ban összesen 538.003-55. 
1907-ben 619.968-27. Emelkedés 81.064'7/ kor. 
Betéti állomány: 1906-ban takarékkönyvecs
kékre 95.877-59, 1007-ben 110.646-35. Emel
kedés 14.768-76. 1906-ban folyószámlára 
170.168-22, 1907-ben 128.502-30. Csökkenés 
41.665-92. 1906-ban összesen 266.045-81, 
1907-ben 239.148-65. Csökkenés 26.89716 kor. 
Visszleszámolás: 1906-ban leszámitoltatott 
330.761-88, 1907-ben 1,088.621-78. Emelke
dés 757.859-90. 1906-ban visszaváltatott
154.498-31, 1907-ben 862.557-38. Emelkedés 
708.059-07. 1906-ban állomány 176.263-57, 
1907-ben 226.064-40. Emelkedés 49.800-83 
kor. Pénztárforgalom: Bevétel az év folya
mán 4.758.39606. Kiadás az év folyamán 
4,749.307-49. Pénzkészlet 1907 december 
31-én 9.088-57. Összforgalom 1906-ban
4,329.459-94, 1907-ben 9,516.792-12. Emel
kedés 5,187.332-18 kor. A 8936-31 korona 
nyereség felosztására a következő indít
ványt terjesztjük a t. közgyűlés elé: Tar
talékalapra 1800-—. Osztalékra 5%,5320-—. 
Jólékonycélra 100- . A fenmaradó 1716-31 
kor. pedig az 1908. évi nyereség-számlára 
vezettessék át. Mérlcgszámla: Vagyon: Pénz
tári áll. 9088-57. Pénzintézeknél 60.45771- 
M. kir. postatakarékpénztár 1477-76, össze
sen 71.024 04. Adók 519.738-27. Óvadékok 
100.230-—, összes. 619.968-27. Leltár 9000'—, 
leírás a leltárból 1000- —, marad 8000-—. 
Átmeneti kam. 2707-65. Főösszeg 701.699-96 
kor. Teher: Törzsrészvény 70.450-—. Üzlet
rész-befizetések 135.187"—. Tartalékalapok 
18.035-30, összesen 223.672-30. Betétek folyó
számlán és takarékkönyvecskékre 239.148-65. 
Visszleszámitolás 226.064-40. Osztalék 853-12. 
Átmeneti kamatok 3025-18. 1900. évi nye- 
reség-áthozat 3261-26, folyó évi nyereség 
5675-05. összes. 8936 31. Főösszeg 701.699.96 
kor. Eredmény-kimutatás: Veszteség: Illeték 
és adó 1506-22. Házbér 2702' .Tiszti fize

tések és lakbérek 10.808.50. Kifizetett kama
tok 25.746-84. Üzleti költségek 12.010-44. 
Leírások 1549-49, összesen 54.323-49, 1906. 
évi nyereség-áthozat 3261-26, folyó évi 
nyereség 567505, összesen 8936-31. Fő
összeg 63.259-80 kor. Nyereség: Kamat
jövedelem 36.45563. Dijak: kezelési, le
számítolási és egyéb dijak 15.165-35. Külön
féle jövedelmek és jutalékok 8377-56. 1906. 
évi nyereség - áthozat 3261-26, összesen 
63.259-80 kor.

Nyílt tér.
Törley-pezsgő dugókat a cég 10 fillérért 

vált vissza.
Borpezsgőhöz legjobb ital a Krondorfi 

savanyuviz.
Pincércipők csak Serény Zsigmond- 

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

Felelős szerkesztő: S c h ö n h e r r  József. 
Kiadó : A  lap b izo ttság .

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

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.

Badacsony-kávéMz
VII., E rz séb e t-k ö ru t  41.

HClnden este ungvári  S Z A L A I  L A J O S  
és T Ö R Ö K  P I S T A  hangversenyeznek.

K r a n s z  M uki ,  k á v é s .

Pályázat
v e n d é g l ő - b é r l e t r e .

A magyarországi vas- és fémmunkások központi 
szövetsége Otthonában biztosítani kívánja a tagok 
kellő ellátását, pályázatot hirdet a felépítendő, 
mintegy ezerötszáz személyt befogadó nagyterem ven
déglő! bérletére.

A bérlőnek rendelkezésére fog állani: megfelelő 
konyha, kamra, 50 négyzetméteres söntés, borpince, 
jégszekrény hordósörnek.

A 420 négyzetméter területű teremben gyűlések, 
mulatságok, sztnielőadások fognak tartatni. A terem
hez fásttott udvar is vau.

M in im álisan kalkulá lt  s ö r f o g y a s z t á s  
2 0 0 0  hektol iter, IOO hektol iter  b o r  és  
a ko nyh a.

A bérlet 10 évre köttetik és a legtöbbet Ígérő
nek fog kiadatni. Részletes felvilágositás a szövet
ségi irodában nyerhető naponta Ti—1 óra között.

írásbeli ajánlatok a Magyarországi vas- és fém
munkások szüvetsága elnökségéhez clmzendök, Budapest, 
VII. kor, Thököly-ut 56. szám.

S z e r v e z e t t  p in cérm u n k ások  |  
~  b orotválk ozó  h e ly e . ~m

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

B u d ap e st ,  V I., P e tő f i-u tca  3. szám  a latti

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

| P o n to s  és t i s z ta  k i s z o lg á lá s !

1

felvétetnek: VI., Csen- 
geri-utca 55, I. em. 1.

bor, pezsgőhöz legjobb ital. Orvosilag ajánlva mint 
------------- nyélkaoldé éa hugyhajtó hatású. ---------------

A tisztelt pincér uraknak rekláindolgokat, po
harakat, szipkát, fogvájőt stb-bit küldünk, ha le- 
vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., Zoltán-utca 10. Telefon 34—78.

Orvosi vélemény a kénmentes

N A
an'tésr.5 s a v a n y u vizrftl

Dr. Kásmánxky Tivadar, dr. Wagner János és 
dr. Ángyán Uéia egyetemi tanárok a kenntentes
„Unna*7 artézi s.ivnnyuvizről adott véleményük
ben azt mondják, hogy az feltétlenül baktérium- 
menlas. Annak használata járványok fellépésénél, 
mely időben a vízvezetéki és fcutvlz az egész
ségnek ártalmas lehet, igen ajánlatos.

artézi savanyuviz maklnc-m minden 
vendőrlőben, fűszer- és caemegekcreskedésben, 
valftiui.it a köz ponti tejcsarnok összes fiókjaiban 
kapható.

Utánzattó l óva la a z.
C.»tik akkor valódi, ha a cimke az „Ilona" 

vóiljcgveyel van ellátva. Vidéki megiendelést-k 
infézenook az „Ár tea la" réménytéraasághoi 
Bcdagaat, VII., Ltjfosay-ut 20, c. Talafon 50- 72.
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részvény-
t á r s a s á g

Budapest, ül!., Kertész-u. 20.
T e  I e f  o sí - s  z  á »n : SO --I4 .

Saját szipkagyárában a legcsinosabb kivitelű és legkitűnőbb 
minőségű szivarszipkák készülnek, cégnyomással is. 
Saját gyártmányú szivarkahüvelyek. Raktáron gyufák, 
fogvájók, kréták, szivacsok, táblák stb. Nagy raktár 
kávéházi felszerelésekből, sakkok, dom inók, 
tekeasztal felszerelések, dákólt, billiárdgolyók, 
ujságtartók stb. stb. Játékkártya gyári raktár. 
© © Képes árjegyzék ingyen. m m

Liliké
lllSj

pezsgő
k ü lö n  tö lté s .
Budapesti főraktár: 

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

a
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavarnknál és 
emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali 
és borviz. — Hathatós szomjoslllapité. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést Is szállít a

Szt. Lukác.',fürdő Kuívállalaí Budán.

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

Kapható:
mind^ slsérangu fliszarkfireskodésben, 

kávéházban ás vendéglőben.

M é g l í f s  urak figye lm ábs!
legmelegebben ajánlom 
a legjobbnak elismert és 
sok időt s munkát meg
takarító «BerkoYÍts»*fcíe

Hektograp'i-lapokat
s minden színben lévő 
tintákat. A nélkülözhetet
len Hektograph-.’ap mind
két oldalon többször 
használható és egy ere 
rtétiről 1 0 0 -1 2 0  másolat 
nyerhető. Lehúzás mán 
barna olajos-itatóa közé 
íektetiiik s 1—4 nap nuiIva ismét használható. Hektograph- 
teke.Tjt!; és kimosiiatatian ruhajülzíi-fcitfckek minden nagy

ságban rendelhetők

! 3 b 3p Sc © w í í '&25
sokszorositó-készfilékek, Hektograph-rnktárában

Budapest, VI!., Sip-utca 11. szám.
Árjegyzék bérmentve.

Kórjuk mindenütt

| H Ö L .L E

„Pannónia Sec” 
pezsgő jé t
HÖLX.E J. M .

' C3HBK. ÓSJ kir. udvari szállító
S i Budaörs. ^

Első magvar részv. serfözade.
íj Gyártelep és központi iroda: Kőbánya.

Teiefen-stám : 52—80.
É
f  Városi iroda: Vili., Esterházy-uUa 6. 

Telefon-szaru: 92—59.

Pálaíksör osztálya : X. kerület, KSbánya.
Telefon-szám; 58 -58.

i

j[ twiawraaifflEsir̂  rr.

Hunyadi János
a világ legjobb 
K E S E R Ü V IZ E .

Kitűnő gyógyszer: székrekedésnél, 
emésztési zavaroknál, vértódulás- 
nől, vértorlódásnál a lh a si szer
vekben , e lh á ja so d á sn á l stb.
Tulajdonos: S a x i e l m e r  A n d r á s
—  cs. és kir. udv. szállító Budapesten.__

P S ^ e é 5 t » » © 3 | » é s s B |
25 év éta elismert pincér-cipész.

Révai F íi lö p .  j
Ezen a téren versenyen klvlll éllé.

Üile!: ü'itlupesl, VII., UVessaiényi-utca 31.
Kész üzleti cipők rekliron tartatnak. 

L'ovelszülap általi megltlyásra azor.nal Jövöft.

r
A szaktársak flgyelroébBl

ajánljuk

H e r m á n ^  G y u la
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- 

v sünket kiérdemelte.

Jó  szabás 1 Olcsó árak !

Kész Üzleti ruhák raktára.

p r -----------------------------------------------gr«
i Pincérek finyelmébe!| — .................. - -  -

í Az elismert leg jobb leg ti^ tér.abb

p i n c é r . c s p ő k
^  csakis ;

S E R E N Y  Z S IG B O H D b Al
Budapest, I I I ,  Erzsébet-körut 3G

kaphatok. Számos elisinerö-levól bizonyltja a cég ttolid 
Kit ja kiszolgálását.
Állandó nagy választék kész Üzleti és m indennem ű
.. . . . , c ipőkben.
i.gy levelező-lapon kérem szives értesítését és azonns)
. . . . . .  . szolgálok.
Vidéki megrendelések utánvétel mellett a fegpontosftb-

bán eszközöltetnek. ,

3 -----------------------------------o
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