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Meghívó.
A ^Budapesti Pincér-Egylet* 1908. évi 

március hó 30-án, hétfőn éjjel 12 órakor 
tartja meg

LXX1I. rendes közgyűlését
melyre a t. szaktársat tisztelettel meghívja

az elnökség.
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Évi jelentés.
3. Tisztikar választása.
4. A «Frohner» alapítványi kamattal jutal

mazandó tag megválasztása.
5. Indítványok.
Kivonat az alapszabály 40. §-Aból. 4. pont. A 

közgyűlésen csak azon lagok vehetnek részt és 
szavazhatnak, kik az egyletnek legalább 6 hónap 
óta tagjai és tagdíjaikkal három hónapon túl hátra
lékban nincsenek, kivéve, ha az elnökségtől fizetési 
halasztást kértek és kaptak.

A közgyűlésen a tagsági könyvek felmutatandők.
Akik meghívót tévedésből nem kaptak volna, de 

jogosultak a közgyűlésen való megjelenésre, kérjük 
az ezúton való meghívás tudomásulvételét.

Az elnökség.

Budapesti pincérek szak- és m unka
közvetítő  egyesülete kávéssegédek 
vigalm i b izottsága március hő 24-én, 
kedden, saját helyiségében (Szerecsen-utca 
43) kabarett-estélyt rendez. Közreműködnek 
a főváros legelső orfeum- és kabarett- 
müvészei: László Rózsi k. a., Medgyaszai 
Vilma k. a., Baumann Károly, Ferenczi 
Károly, Oyárfás Dezső, Trebits Sándor stb. 
Belépődíj nincs. Műsor ára ruhatárral 80 f. 
Kezdete este 8 órakor.

A vendéglősipar mocsarából.
i.

A kommunista kiáltvány mondja valahol: 
zhogy a burzsoázia mindenütt, ahol ura
lomra jutott, szétrombolta a patriarkális és 
idillikus viszonyokat». A burzsoázia a ma
gyar vendéglősiparban is uralomra jutott, 
kiragadta a kispolgári fogadótulajdonosok 
kezéből a vezérszerepet és megteremtette 
Magyarországon nyugateurópai mintára a 
*vendéglősipart», kivetkőzöttt a középkor 
gyermekcipőiből és felépítette a fényes 
szállodák és éttermek csodamüveit, mint az 
idegenforgalom egyik hatalmas tényezője,
S itotta alkoholtőkével áztatott szállo- 

és éttermeinek üzleti kapuit a nem
zetközi tőke számára, annak a nemzetközi 
tőkének, amely liberális szabad versenyévei 
különb hadjáratokat visel, mint az ezer év 
előtti népvándorlások és a keresztes had
járatok, szállást ad idegen nemzetek kapi
talistáinak, akik saját véreik kifosztása árán 
duzzadó tárcával eljönnek Magyarorszába, 
ebbe a tejjel és mézzel folyó kánaánba, 
leplezetlen üzleteket kötni és magyar pro
letárleányokat leplezetlenül prostituálni. 
Senki sem tagadhatja, hogy a magyar ven
déglősipar kárpitozott ajtói mögött nem 
egy helyen a régi római társadalom bacha- 
náliai újulnak meg; senki sem tagadhatja 
hogy az ország területén szétszórt hotel 
garnik számtalanjában a venerikus beteg

Megjelenik m inden hő 5-én és 20-án. 
Telefon 81—05.

ségek melegágyai ütötték fel bagolyfész
keiket, a tekintetes rendőrség becses enge- 
delmével; senki sincs, az éttermi segéden 
kívül, aki jobban tudná, hogy a vendéglős- 
borzsoázia gazdagsága abból a pénzviszony
ból áll, hogy rabigába hajtotta az éttermi 
munkások ezreit csak azért, hogy magának 
az alkoholtőkéből vagyont és tekintélyt 
építsen; különb pénzforráshoz jutott, mint 
a gyáros és söntéseiben agyafúrtabb és 
különb vezetékek szolgálják az alkoholiz
must, mint Rómának a világtörténelemben 
megbámult vízvezetékei. Ha a magyar ven
déglős-burzsoáziái ezt igy tovább folytatja,! 
méltó tagja lesz a burzsoáosztálynak és túl 
fogja szárnyalni nyugateurópai kollégáját.

A vendéglősipar tehát a kapitalista tár
sadalomnak egy nélkülözhetetlen kelléke. 
Idegenforgalom vendéglősipar és alkohol
tőke nélkül el sem képzelhető. A mai tár
sadalomnak egy liberális intézménye, akár 
a törvényszék vagy a — fegyház. Sőt bátran 
állítható, «hogy egyike a legnemzetközibb 
iparoknak*. Szállodáival nemcsak a nem
zetközi tőkének áll szoigálátában, de ven
déglőivel uszályhordózója lett a liberális 
pártok képviselőválasztásainak és egyéb 
politikai bankett hadjáratainak is.

Marx Károly azt mondta valahol: «hogy 
a burzsoázia a legagyafurtabb vívmányokat 
hozta a világra es a falut közelebb hozta 
a városhoz*. Szakaszíottan azt műveli a 
vendéglős ipar is, amely a burzsoázia által 
ledöntött országhatárokon át összeölelkezik 
egy nagy nemzetközi hálóban: szolgálatába 
kényszeríti az angol pincért, az idegen 
nyelveket beszélő portást, a francia szaká
csot és a magyar fess szobaleányt egy
aránt. Megszünteti ipari üzelmével a na
cionalizmust, hogy helyébe ültesse a nyárs
polgárt annyiszor megremegtető internacio
nalizmust.

Ám ez mind egy megcsontosodott tulaj
donsága a mai vendéglősiparnak, amely 
abban a pillanatban megszűnik, amely 
pillanatban a termelési eszközök társadal- 
mositásával megszűnik a magántulajdon, a 
kapitalista társadalom és annak minden
— pocsolyája. De ma még áll és virágzik, 
sőt annyira virágzik, hogy sokan nem tud
ják talán, hogy Magyarországon a szállodák 
és vendéglők boldog tulajdonosai az ország 
legerősebb adózó rendjét képezik. Erről 
kell beszélni! Itt nem a korcsmákról és 
kisvendéglőkről van szó, hanem az ural
kodóosztályok kényelmét szolgáló hatalmas 
és fényes szállodákról és éttermekről, ahol 
az inyencmesterség boszorkánykonyhája 
nem csak pénzt, nem csak tőket, hanem 
tökejáradékot sajtol ki naponta az alkohol
tőke fogyasztásából és az alkalmazottak 
véres-verejtékes munkaerejének a kizsák
mányolásából. A nagyobb üzletekről, ások 
alkalmazotton üzérkedő, a nagy üzemeket 
a markukban tartó cvendéglős-burzsoákról* 
van szó, akik ime kibérelték maguknak a 
vendéglősipart és megjelentek közöttünk,
— mint a liberalizmus szülöttei!

Ha széjjeltekintünk a magyar vendéglős
ipar kárpitozott éttermeiben, majdnem min
denhol egy érdekes alakkal találkozunk; 
egy jámbor arcú tarka-barka emberrel, ki
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dacára nyárspolgária3 modorának, fenhé- 
jázó lenézéssel méri végig az éttermet, akár 
a földes ur a maga domíniumát. A rab
szolga éttermi munkásság úgy hívja hogy: 
főnök ur; a hivatalos közgazdászok pedig 
elnevezték: munkáltatónak.

Örök szemrehányásnak kellene kisérni. 
bennünket, ha meg nem állapítanánk, hogy 
a vendéglős ur sem más, mint egy szerény 
tagja annak a tarka-barka köteléknek., 
amelyet úgy hívnak, hogy — burzsoázia. 
Oyávaság volna meg nem írni, hogy a 
vendéglős ur sem több és sem kevesebb 
egy közönséges izgatónál, ki nem tesz 
mást, mint amit az ő egész elhízott osz
tálya a burzsoázia tesz: — játssza a m.aga 
forradalmi szerepét.

Szakítsuk ki egy pillanatra a nagy 
burzsoáziából a magyar vendéglős ipar 
adózó rendjét, a főnök urakat és beszéljünk 
egy kicsit a «vendéglős-burzsoáziáról*.

Már az előbb rámutattunk arra a letagad
hatatlan igazságra, hogy a vendéglősök 
ma, dacára Magyarország ipartalanság'ának, 
dacára, hogy az agrár-feudális osztály- 
betyárizmus a társadalompolitikai irányzatot 
reakciós érdekeinek szolgálatába szegőd- 
tette, — mégis egyik legerősebb adózó 
rendjét képezik az országnak, ami azt 
jelenti, 'hogy a vendéglősipar bár gyermek
cipőben, de él és virágzik». A vendéglősök 
egy nagy százaléka burzsoá lett, kik a 
tőkejáradékból élnek; bérmunkás rabszol- 
gáikszemmelláthatólag szaporodnak naponta; 
a vendéglősök föllebbvalók lettek, izgatók 
és forradalmárok, mert széjjelszakltottak a 
profitért minden patriarchális és idillikus 
viszonyt főnök és pincérmunkás között; 
mindenhol, ahol uralomra jutottak, irgal
matlanul széjj elszakították a -‘jó  viszonynak» 
naiv fátyolát, hogy kíméletlen uralmukkal 
biztosítsák maguknak a Wertheim-szek- 
rényekbe gondosan elzárt aranyborjút; 
megalakították az ipartársulatot, amely 
iérzéketlen* testületé lett a vendéglősipar
nak; világra hozták az ügynöki emberhús- 
kereskedés brigantizmusát, hogy üzemeik 
részére az olcsó munkásrabszolgákat meg- 
szakitásnélkül képes legyen produkálni; 
teremtettek egy óriási munkanélküli *rezer- 
vista sereget», hogy munkásaikat kiéheztetve 
alárendelt, függőviszonyba hozzák és az 
éhség korbácsával végigsuhintsanak mun
kásaik családi szentségén; összezúztak 
minden rajongást, hitet és vallást, amit 
munkásaikba templom és iskola csülközött 
és nem hagytak meg mást, például pincér
munkásaik számára, mint egy pár pengő 
korona munkabért és estéként egy egy 
megmaradt magyar bogrács-gulyást.

Éttermi segédeikkel egy «kollektivszerző" 
dést* kötöttek, amelyre pecsétviaszk gyanánt 
rányomták becsületszavukat: — a szerződést 
naponta fel kell rúgni; 1848-ban a magyar 
proletárok kiküzdötték számunkra a politikai 
hatalmat, politikai tényezőkké váltak, amiért 
megkapták az 1884. évi XVII. törvénycikket, 
az Ipartörvényt, amely önző gazdasági 
érdekeiket dédelgeti: — köszönetül végig
gázolnak az ipartörvényen és naponta ipari
kihágásokat követnek el munkásaikkal és 
tanoncaikkal; mint az uralomra jutott polgári
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osztály tagjai, bekerültek az esküdtszékbe'
— el kell ítélni a szocialista proletárokat, 
a munkálkodó tömegek egyesülési és sajtó- 
szabadságát ; emberemlékezet óta a pincér
munkásság iiüséges megadással dolgozik a 
számukra. A munka szerzett nekik pénzt, a 
pénzből tökét, a tőke sok járadékot; házi
urakká váltak és bekerültek a fővárosi 
tanácsba: — a fővárosi tanácscsal kiherél- 
tették az ipartörvényt és egy «szabály- 
rendeletet* hoztak, amelynek révén egy 
hatalmas kéjvirággá nőtt a szállodás- és 
vendéglősipar cégére alatt a szoba- és pincér
lányok titkos prostitúciója; ezenkívül rá
jöttek arra is, hogy a munkás halandó; 
megértették, hogy az ipar fundamentuma a 
m unka, hogy munkás nélkül nincs ipar 
és ők értéktelen porszemekké válnának, ha 
nem lenne, aki dolgozik. Hát rájöttek, hogy 
ők tőkések és hogy a tőke halhatatlan 
akar maradni, szükséges tehát, hogy a 
munkaerő se halljon ki soha s gondoskodtak, 
hogy munkásaik tovább szaporodjanak:
— megalakították tehát a Olück-féle szak
iskolákat, amelyben a borfiu tanoncokba 
bornirt középiskolai tanárok pofozzák bele 
a hülye szolgalelküséget és a papi «vi!ág- 
felfogást*; végül rájöttek, hogy minden 
polgári kapiializmussal együtt jár a polgári 
humanizmus is: — a szállodai és vendéglői 
segédszemélyzetet tehát ölelő karjaikba zár
ták. az ügynöki húskereskedés mellé még 
csináltak egy ipartársulati munkaközvetítőt 
és boszorkánykonyháik fehér, szerecsenjeiből 
valóságos áruraktárt rendeztekbe—humánus 
spekulációból.

íme, így játssza a vendéglős-burzsoázia 
a maga forradalmi szerepét a vendéglős
iparban !

Van-e épelméjű ember, aki még ma is 
lebirná tagadni a vendéglősipar kapitalizáló
dóját ? Van-e még ma is éttermi munkás, 
aki meggyőződéssel beszélhet arról a meg
hatóan szentimentális jóviszonyról, hogy a 
munkáltató és munkás érdeke közös? Hogy 
a munkásnak nincs joga lázadni és «vörös 
csütörtököt* rendezni ? Van-e még pincér, 
aki bízik a mai rendszerben, mert a pincér 
kezében ott van a bőség szaruja, amelyből 
megállás nélkül gurul a borravaló? Van-e 
éttermi segéd, kinek agyvelejében még ma 
is fészket rakhat az önállósítás reménye? 
Ki leplezetlenül látná feltárva azt a tabellát, 
amelybe vaskövetkezetességgel van bele 
vésve a pincérmunkás élete a tanonctól a 
• sírig ?! Ha vannak, azokat ki fogja 

józanitani az a forradalmi szerep, melyet 
a vendéglős-burzsoázia előfutárai most 
játszanak végig Magyarországon. Ezt be
bizonyítandó, következő számunkban rá
fogunk mutatni mindazokra a pocsolyákra, 
amelyeket a vendéglős-burzsoázia ipari 
uralma szült. Egyelőre most csak beharangoz
tunk, de annyit már is mondhatunk, hogy 
mi szervezett éttermi segédek levontuk a 
végső következtetést: «a szocializmust>.

Boór Jenő.

Szervezett éttermi és kávéházi munkás 
szervezetlent nem tűr m aga mellett.

Munkában vannak az uszitók.
A vendéglősök és kávésok ipartársulatá

nak hivatalos lapja a Magyar Vendéglős- 
és Kávésipar f. évi március hó 1-én meg
jelent számában «Szervezkedés* cim alatt 
egy közleményt ad le, amely egyenesen 
felhívja a mi munkáltatóinkat a kutyaszövet
ségben való tömörülésre.

Hogy ezen állításunk nem légből kapott 
koholmány, annak bizonyságául idézni fog
juk magában a cikkben elhangzott sirámot, 
amely igy hangzik:

Szervezkedés.
Lapunk más helyén közöljük ama leg

újabb követeléseket, amelyekkel a budapesti 
kávéházi főpincérek, akiket a budapesti 
kávésipartársulattal kötött kollektív munka- 
szerződés nem elégít ki, legközelebb a 
munkaadók elé kívánnak áliani. E mozga

lommal párhuzamosan halad az éttermi 
pincérek ama munkássága, amely egy újabb 
munkaszerződés létesítése céljából «adatok 
gyűjtésére* irányul. E jelenségek mind azt 
bizonyítják, hogy ipari munkásaink, dacára 
annak, hogy bizonyos oldalról folyton azt 
halljuk hangoztatni, hogy beállott a kijóza- 
nodási processzus és a vendéglői és kávé
házi pincérség szeretne már szabadulni az 
úgynevezett cszocialisztikus irányzattól* — 
lankadatlanul és előre megállapított terv 
szerint törnek elő a megkezdett utón, 
munkaadóink szervezkedése érdekében ellen
ben egy lépés sem történik s hogy e szer
vezkedés — úgy látszik — még hosszú 
ideig csak — pium desiderium — jámbor 
kívánság marad.

Mi mindenesetre a magunk részéről csak 
örvendeni tudunk, amikor beigazolnak lát
juk azon feltevésünket, hogy a mi __ jóaka
róinknál, a kávésoknál és vendéglősöknél, 
az egyöntetű szervezkedés lehetőségét ki
zártnak tartjuk. Ezzel a ténynyel szemben 
csak azt sajnáljuk még jobban, hogy a mieink 
nem tudnak a helyzet magaslatára emel
kedni, még nincs meg bennük az össze- 
tartozandóság érzetének a kellő öntudata. 
Pedig a múltak tapasztalatain már okulhat
tak volna és megtanulhatták volna,_ hogy 
egyik pincérmunkásnak sem más az érdeke, 
mint a többi pincérmunkásé. Az összetarto- 
zandóság érzetének hiánya a legerősebbet 
is gyengévé teszi, amint ezt az ugyancsak 
a már említett cikkből tanulságképpen ide
iktatunk.

«A lefolyt év eseményei, melyek úgy a 
vendéglősöket, mint a kávésokat oly sok 
meglepetésszerü eseménynyel állították 
szembe s a munkaadók kezeiből nemcsak 
az anyagi ügyekben, hanem a hatalmi kér
désekben is kivették a fegyvert, meggyőz
hették volna szakiparosainkat arról, hogy 
az egyesülésben rejlik az erő s hogy az 
alkalmazottak modern követeléseivel, sok
szor tulköveteléseivel csak modern eszkö
zökkel szállhatnak szembe.*

A mi kizsákmányoló munkáltatóink való
ságos krokodiluskönyeket sírnak, pedig hát 
nem egészen úgy áll a dolog, amint azt a 
cikk jeremiádái között egyenesen a mi 
megtévesztésünkre hoztak a nyilvánosságra. 
Mondhatom, hogy nagyon rossz praktika 
tőlük, mert mi sem estünk a fejünk lágyára 
és jól látjuk azt, hogy a bevezetésben el
hangzott sirámok csak arra szolgálnak, 
hogy leplezik a tulajdonképpeni céljukat a 
mi munkáltatóinknak, amely munkásaiknak 
olyan ckutyaszövetség > módjára való letö
rését célozzák.

Hogy mennyire átlátunk a szitán, igazolja 
a következő része a hivatalos szócsőnek:

«A munkásokkal csak fegyverszünetben
— meghatározott ideig tartó szerződéses 
állapotban — élünk, a meglevő és mester
ségesen szított ellentétek eloszlatva nincse
nek, s mig mi a mai viszonyok állandó
sulásának kellemes reményében szeretünk 
ringatódzni, addig munkásaink nyíltan és 
titokban, zajtalanul, de elég nangosan, kö
vetkezetesen és szívósan készülnek olyan 
újabb meglepetésekre, melyeket ma már — 
hacsak körvonalaikban is —• elég tisztán 
láthatunk előre is.

Nyilvánvaló pedig, hogy az alkalmazottak
— a munkások — kik dég bajt és gondot 
okoztak eddig is, a közel jövőben — ha 
az időt elérkezettnek fogják látni — munka
adóiknak elég, sőt az eddigieknél több bajt 
fognak nyakukba akasztani s jogosult és 
jogosulatlan követeléseiket a már kipróbált 
eszközökkel fognak igyekezni érvényre jut
tatni.*

A cikknek ebből a részéből mindent 
megérthetünk. Megérthetjük azt, hogy tar
tanak tőlünk, mert jól vagyunk szervezve, 
és mert jól vagyunk szervezve, bármi áron 
is ellenünk akarnak törni, amint azt az 
alábbiakból tisztán láthatják.

«Mit kellene tehát tennünk vendéglős- 
(és kávés) iparosaink szervezése érdekében ? 
Ugvanazt, amit más iparágakban a munka
adók már régen megtettek s elérték azt,

hogy nem kell attól tartaniok, hogy lét
érdekeiket azok fogják tönkretenni, akikkel 
együtt dolgozni kénytelenek.

E feladat nem lehet a munkásokkal szerző
déses viszonyban álló ipartársulatok, hanem 
csak a munkásokéihoz hasonló szervezetek 
feladata, amelyekben — hivatalos színezet 
néikül — a szervezkedés minden célja el
érhető lenne. Az ipartársulatnak — mint 
ilyennek — meghatározott munkaköre van, 
nem lehet tehát a szervezés munkáját ennek 
feladatává tenni, de maguknak a vendéglő
söknek (kávésoknak) kell gondoskodniok 
arról, hogy legyen egy oly szervük, testü
letük, ahol előzetesen megbeszélhetik, el
határozhatják, hogy hivatalosan mit fognak 
kérni, tenni és határolni. A napikérdések 
ily fesztelen megbeszélésére volnának hi
vatva a pénteki összejövetelek, a «Jó- 
barátok* szerdai összejövetelei, amelyek 
igen alkalmasak arra, hogy azokon egy 
meghatározott közvélemény alakuljon ki. 
Innen pedig a szervezet létrejötte — bármi 
legyen is a formája, neve — csak egy 
lépés.*

Ezekután nincs mit tovább gondolkod
nunk. A hadüzenet megtörtént, mi résen 
leszünk, csakhogy ezzel szemben erős 
szervezkedésre van szükségünk. Oda kell 
tehát törekednünk, hogy erőssé tegyük 
magunkat és különösen most, a reánk kö
vetkező nehéz napokban, az «egy mindért 
és mindannyian egyért* ne puszta frázis 
legyen, hanem a valóságban olyan pajzsunk, 
amely mindannyiunkat meg fog védeni és 
ügyünket a végcél felé jóval előbbre viszi.

O sztály tudatból fakad a szolidaritás 
ereje I
- ■ * '■■■•'..... - - .....■—

Szervezeti ügyek.
Tanácsok a szervezkedésben.

A blzalm lférflak teendői és jogai.
A munkásság nehéz életviszonyai arra 

kényszerítik a munkásosztályt, hogy közös 
bajok ellen közös erővel vegye fel a 
küzdelmet.

Minden szemernyi javulás, melyet eddig 
a munkásság elért, az életösztön által 
diktált küzdelmeknek eredménye. A munka
adók kapitalista természete görcsösen 
ragaszkodik tradicionális felfogásához, hogy 
a munkabérek és munkaviszonyok meg
állapítása kizárólag az ő jogkörébe tartozik. 
A legkisebb és legméltányosabb kívánság 
a munkások részéről a legkeményebb 
ellenállásra talált a munkaadóknál min
denkor.

Ennek a kenyérért folyó harcnak leg
erősebb vára a szakszervezet. Szakszerve
zeteinkben találjuk meg mindazon fegy
vereket, melyekre szükségünk van, melyek 
nélkülözhetetlenek a jobb munka- és bér
feltételekért folytatott küzdelmeinkben.

A munkásság felszabadítása a munkás- 
osztály hivatása. A munkásság küzdelmeiben 
magára van hagyatva, sőt minden sarokban 
találkozik ellenséggel és ellenszenvvel. 
Ezzel a sok-sok ellenféllel kell megbirkóznia 
a szervezett munkásságnak, hogy minden 
nap egy-egy morzsát törhessen le abból a 
sziklából, amely a haladás, a népmilliók 
boldogulásának útjában áll.

Hogy küzdelmünk sikeres legyen, hogy 
eredményes munkát végezhessünk, szüksé
günk van eszközökre.

Az eredményes munkálkodás elenged
hetetlen feltétele egy jól fegyelmezett, 
osztálytudatos munkástábor és komoly, 
áldozatkész bizalmiférfi-testület.

Küzdelmünk oszlopait a bizalmiférfiak 
képezik és azért kívánunk e helyen a 
bizalmiférfiak kötelességeiről és jogairól 
beszélni.

Elsősorban fontos, hogy a bizalmiférfiak 
működési területüket kellőképpen ki
ismerjék.

A bizalmiférfi legyen komoly, józan és 
minden tekintetben kötelességtudó a
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munkájában is. Igyekezzék minden kérdés
ben tárgyilagos lenni. Hivatalos működésé
ben tekintsen el a személyes barátságtól 
éppen úgy, mint a személyes ellenszenvtől; 
csak akkor fogja és tudja a bizalmiférfi a 
tömegnek szeretetét és becsülését meg
szerezhetni. A bizalmiférfi legyen mindenkor 
udvarias úgy munkástársaival, mint munka
adójával szemben. Igyekezzék tanulni, ön
magát művelni, hogy munkástársait is 
taníthassa. A tanulásnál vegye igénybe a 
párt kiadványait, a szaklapot, legyen a 
gyűléseknek és értekezleteknek szorgalmas 
látogatója, hogy az igy szerzett tapasztala
tokkal hasznára lehessen munkástársainak 
a munkaviszonyokban és az élet minden 
bajaiban.

Ha a bizalmiférfi ezekkel a tulajdon
ságokkal bir, mindenkor meg fogja állhatni 
helyét és munkálkodása hasznos, áldásos 
és termékeny lesz a nagy összesség 
javára.

Fontos még az is, hogy a bizalmiférfi 
tudja önmagát fegyelmezni, munkájában 
legyen előrelátó és ne akarjon nagyobb ur 
lenni az üzlet tulajdonosánál.

A bizaimiférfi feladata figyelemmel 
kisérni a munkásság viszonyait, a munkásság 
gondolatvilágát és igyekezni arra, hogy a 
nembánomságot a munkástársakból kiölje, 
velük a szervezettség előnyeit megismer
tesse, hibáikra figyelmeztesse és szaktársai
nak adott tanácsok vagy útbaigazítások 
helyességéről őket meggyőzze; a szak
egyesületi tagokat esetleges hanyagságuk 
káros következményeire figyelmeztesse.

Láthatjuk, hogy szervezetünk legfőbb 
erőssége a jól működő bizalmiféríi-testüiet. 
Ők képezik ennek a nagy épületnek 
pilléreit, amely ha laza, összeomlik az egész 
építkezés, kárba vész sok-sok fáradságos 
munka, amelynek káros hatása a nagy 
összességet sújtja.

Ha a munkásság mindennek tudatában 
van és kell, hogy tudatában legyen, akkor 
tudnia kell, hogy a bizalmiférfi ezen súlyos 
és terhes feladatának csak akkor tud meg
felelni, ha a munkásság ebben a munkájá
ban segítségére van. Segítségére pedig csak 
úgy lehet, ha utasításait megfogadja, utasí
tásaikban és tanácsaikban felismeri a jó
akaratot.

A bizalmiférfiak képezik az összekötő 
kapcsot a munkás és munkaadó között, 
éppen azért a munkástársak ügyeiket 
mindig a bizalmiférfi utján juttassák a 
munkaadó vagy bizonyos esetekben a 
szervező bizottság elé.

És a bizalmiférfiak tartsák be azt a 
szabályt, hogy a szaktársak által náluk be
jelentett ügyeket — ha az ügy fontossága 
megkívánja — beszéljék meg a szervező 
bizottsággal, amely az ügy letárgyalása 
után utasítást ad.

Csak akkor fog munkálkodásaink áldásos 
és mindenkire nézve kielégítő lenni, ha 
ezeket a szabályokat megtartva, az össz
hangot a munkásság és vezetőség között 
megteremtjük.

A bizalmiférfiakat a munkásság maga 
választja meg, ők a munkásság bizalmának 
birtokosai, az pedig, aki a bizalmiférfiakat 
lekicsinyli, lekicsinyli önmagát, lekicsinyli 
munkástársait, az összességet és vét a 
szolidaritás ellen.

A bizalmiférfiak képezik táborunkban a 
vezérkart, munkástársaink pedig a névtelen 
hősöket. A vezérkar győzni fog, ha a 
névtelen hősök tábora fegyelmezetten, 
kitartással követi a jobb bér- és munka- 
viszonyokért folyó törekvéseiben.

A vezérkar győzelme a névtelen hősök 
dicsősége. Igyekezzen minden szaktársunk 
ebből a dicsőségből minél nagyobb mér
tékben a részét kivenni, mert ez a dicsőség 
győzelmet jelent; a győzelem pedig hely
zetünk javítását, a magunk és családunk 
boldogulását fogja meghozni.

Mikor a fegyver visszafelé sül el.
A szabadság szigetének csúfolt Magyar- 
országban a burzsoáziának egyes tagjai

valóban nem tagadhatnák le Darwinnak 
származtatási teóriáját, mert bizony-bizony 
uton-utfélen oly esetekkel állunk szemben, 
ami egyenesen arra vall, hogy a dzsentri- 
kölykök arcátlan krakélereskeaéseit utánoz
zák. E majtnolási dühnek majdnem mindig 
pincérszaktársaink esnek áldozatul.

Csakhogy ezek a jeles firmák egyet el
felejtenek és pedig azt, hogy ma már a 
pincérmunkások szervezve vannak és igy 
az ilyen kvalifikálhatlan támadásokkal szem
ben elégtételt szereznek maguknak, amint 
azt az alábbi eset is bizonyítja.

Az elmúlt hét folyamán a kassai Schalk- 
ház-kávéházban alkalmazott Löw Alajos 
pincér, ugyancsak a fent felsorolt majmo- 
lási mániából kifolyólag Olück Mór termény- 
kereskedő részéről szóbeli inzultusban volt 
része. Löw ügyét a pincérszaktársak ma
gukévá tették és igy a gabonalovag Olück 
bocsánatkérésre kényszerült, amint azt az 
alábbi levélből láthatjuk:

T. Löw Alajos urnák Kassán.
Az ön ellen elkövetett szóbeli sértés 

fölött ezennel sajnálatomat fejezem ki és 
visszavonom, sőt nincs ellenemre, ha ezt 
a '<Kassai Munkás® cimfl hetilapban közzé
teszi.

1908 március hó 8-án.
Olück Mór s. k.

Lant, lám Olück ur 1 Ha ön a pincér- 
munkást is embernek tekintette volna, úgy 
most nem kényszerült volna bocsánatkérésre. 
Hja, a botnak két vége van.

Szervezkedéssel érjük el helyzetünk 
jav ítá sá t!

Kávéfőzők köréből.
Szemelvények. Ötödik éve már annak 

hogy a kávéfőzők és segédmunkások szer
vezete beilleszkedett a modern harci szer
vezetek keretei közé. Erre az öt évre esik a 
kávéfőző munkások társadalmi helyzetének 
folytonos javulása. Ez idő alatt tanultuk meg 
azt, hogy mi is emberek vagyunk; meg
tanultuk azt, hogy mi munkások a társa
dalom leghasznosabb tagjai vagyunk s 
ennélfogva jogunk van emberhez méltó 
élethez, jogunk van mindazokhoz a szellemi 
és anyagi kincsekhez, amelytől a mai igaz
ságtalan társadalmi rendszer bennünket 
megfoszt. Öt év óta küzdünk tehát úgy a 
magunk, mint összes embertársaink igazi 
boldogságáért. Küzdelmünket két részre 
kell osztanunk. Az egyik része folyt ter
mészetes ellenségeink, munkáltatóink ellen, 
s a mai igazságtalan társadalmi rendszer 
ellen. A második része pedig folyt az indif- 
ferens, az öntudatlan, a még ma is sötét
ségben élő munkástársaink ellen. Küzdel
münknek első részéből akár győzelemmel, 
akár legyőzve, de mindig megifjuhodva, 
megkétszerezett erővel kerülünk ki; ez 
bizonyos. Ezt tapasztaltuk magunkon, 
amikor első összeütközésünkből a munkál
tatók által legyőzetve bár, de mégis rövid 
idő múlva ujult erővel, kifeszitett izmokkal 
farkasszemet nézve állt s követelte az őt 
megillető jogot, s gazdasági helyzetének 
javulását — és eredménynyel. Azután a 
hatóság tette reánk a kezét s nyolc hónapig 
fojtogatta szervezetünket, megkötözte ke
zeinket, megbénította szervezetünk műkö
dését. És mi mégis élünk; megerősödve, 
tapasztalatokkal meggazdagodva ebből az 
ütközetből is győztesen kerültünk ki. Küz
delmünknek a másik része az indifíerens 
szaktársak felvilágosítása, tanítása, szilárd 
meggyőződésű, erős akaratú emberekké 
való nevelése nagy kitartást és lelkesedést 
igényel. Ebben a munkában elől haladnak 
azok a munkástársaink, akik mutatják ne
künk az utat, amely a békéhez, a szeretet- 
hez, az igazi boldogsághoz vezet. Ezen az 
utón haladtunk mi is előre négy rövid, de 
a szervezési, tanítási munkában elég hosrzu 
és nehéz esztendőkön át.

Hogy munkánk nem volt meddő, mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy gőgös 
munkáltatóink elismertek bennünket egyenlő 
faktornak. De tovább megyek. Többé- 
kevésbé sikerült megérteni a kávéfőző és 
konyhalegény szaktársaimmal azt is, hogy 
ők egyenragu munkások, csak külön resszoi í- 
juk van és ha az egyik feljebbvaló akar 
lenni, az csak a munkáltató előnye, azért, 
mert a felsőbbségi jog csak arra jó, hogy 
a testvérharcot felidézze.

Nem tagadom, becsületes, odaadó, ki
tartó munkát végeztek mindazok a szak
társak, akik a 8 hónapos stíltáriális idő 
alatt előljártak a mozgalom ébrentartásán. 
De kérdem én, ha az alapvető munka már 
be nem lett volna fejezve, félő, hogy a 
leglelkesebb és önfeláldozó agitáció is nem-e 
veszett volna-e kárba?

Hogy a 8 hónapos kivételes állapotok 
alatt egyes szaktársak «passziv» viselkedtek, 
többen talán meg is puhultak. De az első 
hivó szóra megjelentek akkor, amikor a 
fekete sakál behúzta szárnyait s ma ott van 
minden szaktárs a helyén, a szervezetben, 
talán a puhultak megacélosodva.

Ezek megállapítása után érthetetlen vagy 
legalább is Ízléstelen Bcreczky szaktársam
nak az a kirohanása, amit a «Közgyülés 
előtt® cimíi cikkében, amelyben a békét, 
testvériséget hirdeti s eként aposztrőfálja a 
szakiársi szeretetef: Ordítozok, konclesök, 
gyávák.

Szerintem ez nem a béke és testvéri 
szeretet olajága! De azt sem tartom sze
rencsés dolognak, amit közgyűlésünkön a 
megválasztott vezetőség feje hangoztatott 
(ama bizonyos felsőbbséget a konyha
legényekkel szemben). Nem válaszfalat kell 
köztünk felállítani, de, sőt ha van, azt le
rombolni! Igen! Tanítani és nevelni kell a 
konyhalegényt arra, hogy teljesítse a kávé
főzővel szemben kötelességét és tisztelje, 
szeresse azt, de a kölcsönös tisztelet és 
szaktársi szeretet legyen meg a kávéfőzők 
részéről is. Célunk csak egy lehet s ebben 
találkoznunk kell: Öntudatos, fegyelmezett 
szociáldemokratákká nevelni minden egyes 
szaktársunkat, hogy céltudatosan tudjunk 
küzdeni helyzetünk folytonos javításáért, 
ápolni az egyetértést, a testvériségét a 
szervezetben, mert ezek azok a kellékek, 
amik biztosítják a szervezet haladását és 
mind erősebbé tételét.

Mi, akik lelkesedéssel küzdöttünk együtt 
a múltban a szervezet megalapozásán, az 
emberek öntudatra ébresztésén, ha hibáz
tunk, csak az lehet a legnagyobb hibánk, 
hogy saját magunkat nem tudtuk annyira 
meggyőzni, hogy ne essünk abba a hibába, 
amivel esetleg másokat vádolunk. Azért ne 
a múltba, de a jelen és a jövő felé nézzünk 
és ne válaszfalakat emeljünk egymás közt, 
hanem odairányitsuk közös munkánkkal 
szervezetünkben a testvériség ereiével az 
összetartást, hogy a kapitalista társadalom 
által támasztott azon válaszfalat döntsük 
le, amely a munkásmilliúktdl elzárja a boldo
gulás útját.

Ha más irányt választana szervezetünk, 
akkor én mindig azok közt leszek, akik 
támadják a természetellenes fejlődést, a 
maradiságot. Zilahy Imre.

Meghívó.
A Budapesti kávéfőzők dalkara 1908 

április hó 5-én, vasárnap este, műkedvelői 
előadás, szavalat és tánccal egybekötött

dalestélyt
rendez. A zenét egy közkedvelt cigány- 
zenekar fogja szolgáltatni.

Műsorok előre válthatók az egyesület 
irodájában, Dob-utca 72 és szaklapunk 
szerkesztőségében Kertész-utca 25,1. em 10'

Kapitalizmus, klerlkalizm us; a szó 
clallzmus e kettővel verekszik s le 
fog ja  győzni.
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Kávéssegédek köréből. VIDÉK.
A kávéházi főpincérek által f. évi 

március hó 10-én tartott gyűlésén a követ
kező javaslat fogadtatott el:

1. Főpincérek fizetése (heti) kisebb nem 
lehet, mint a kollektív szerződésben a kávés
segédeknek biztosított (heti) 12 korona. Ott, 
ahol a jelenben ennél magasabb fizetés 
van, azt ez a pont nem érinti.

2. Lapvásárlás törlendő.
3. A kávéliázakban közfogyasztásra szánt 

mindennemű sütemény beszerzése valamint 
annak eláriisitása kizárólag a főpincérek 
jövedelmét képezi.

4. A főnök és hozzátartozói által fogyasz
tott süteményt a főnök tartozik meg
fizetni.

5. A főpincér sem leltárért, sem raktárért
felelősségre nem kötelezhető, csak a szol
gálati ideje alatt fogyasztott áru összegéért
felelős.

6. A főpincér hitelt csak a saját belátása
szerint nyújt.

7. Az ezidő szerint fennálló könyvvezetés
sel szemben a <!antusz», esetleg a «cash 
register» vezetendő be.

8. Főpincér magánúton, önajánlkozás vagy
ügynök által fel nem vehető.

9. Az óvadék a napi bevétel kétszeres-
sétiél magasabb nem lehet.

10. Trafiktartás kizárólag a főpincért
illeti.

A budapesti pincérek szak- és
m unkaközvetítő egyesülete február hó
25-en dalestélyt rendezett, amely úgy anyagi
lag, mint erkölcsileg kitünően sikerült, ugy- 
annyira, hogy a vezetőség egy újabb 
Kabarett-estély tartását határozta el.

A vezetőségnek az esteiyek rendezésével 
az a célja, hogy a t. tagoknak az egyesület
ben oly kedélyes szórakozás nyujtassék, 
niirJ.a! a tagoknak a művészet iránti érzé
sük is fokozódjék. De meg az egyesületek
ben rendezendő estélyek nagyban hozzá
járulnak ahoz, hogy a tagok megkedvelik 
az egyesületi társas életet, ami csak előnyére 
válik a szakmozgalomnak, tehát az összes
ségnek, úgyszintén az egyénnek.

A dalestélyen a következő felülfizetések 
folytak be:

Deutsch Arthur 2.—, Klein Samu 1 .- 
Albecker N. kávés 7.—, Straszer József 1.— 
Kiss M. 1.—, Braun József kávés 5.— 
Farkas Mártonné 2.—, Ulmann N, 1,— 
Lederer Károly 2.—, Cseszkó János 4.— 
Kólái Ernő 1.—, Szmák Ferenc —-.4C 
Maurer Kálmán 1.—, Mitermayer K. -.ÖC 
Burger Mariska 1—, Sfeiner Miksa 1.— 
Sommer és Hauser kávés 9.—, Oanc; 
József 1.—, Spitzer Lipót 1.—, Czéh Sándo 

Antony Fülöp 3.—, Lázár J. kávé
1. —, Wetzlcr Simon 1.—, Wagner Érni 
!.—, Bergl Zsigmond 1 .- , Schvirk Ern< 
]■—, Brucaer Emil 1.—, Oyőrfi József 2 .-  
V/eisz Miksa 1.—, Ooda János 2.—, Ledere 
Sándor 2 .- , Stein Jenő 1.—, Pollák Lajo

> Orosz Lajos 1.—, Orosz Samu 1.— 
Fóldy Imre 1.—, Lencso László 1.—, Schön 
oerger Géza 1.—, Fritz Gusztáv l ._  
Czillich Péter fodrász 2.—, Weisz Gyűl
2. --, Kelier Hermann szabó 2.—, tMoccan 
kávéház 3.—, Krisán József 1.—, Szatmá: 
Pál 1 .- , Szántó Béla kávés 4 .- ,  Salát 
Gyula 1.—, Groszmann Adolf cimfesti
4. , Haselbach J. 1.—, Mittermayer Mihál 
!•— «Kisfaludy»-kávéház 1.—, Márku 
Sándor 2.—, Magyarics A. 1.—, Herlin
F-V J ,T' Mayerbeck O. 1.—, GrünwaF kaveporkolő 1.—, Hering Dezső l._  
Molnár Gyula 1.—, Fritz Ferenc 1.— 
Tragirer F. 1.—, Schachner pékmester 4.— 
összesen 104.— korona.
A Budapesti Kávéssegédek Szakegyesülete 

vigalmi bizottsága:
Schulmeister Gábor, Zuckermandl Miksa, 

dlenör' pénztáros.

Jó szociáldem okrata az, aki elő- 
etetője a „N épszaváénak.

Sátoraljaújhely. Sátoraljaújhelyi szak
társaink f. hó 5-én éjjel 1 órakor jól láto
gatott gyűlést tartottak a következő napi
renddel : I. A pincérek helyzete. 2. Szer
vezkedés. 3. A vezetőség kibővítése. A gyű
lésen, amelyen a város területén dolgozók 
majdnem kivétel nélkül megjelentek, T<assa 
város, amelyhez már régebben bejelentettük 
csatlakozásunkat (mint a kassai szakegyesü
let fiókja), Friedmann Sándor titkárral, a 
szociáldemokrata párt pedig Vincze Sándor 
párttitkárral képviseltették magukat.

A gyűlésen megjelenteket Zilahi szaktárs 
üdvözölte s elnöknek Schuster szaktársat 
ajánlotta, amit a gyűlés egyhangúlag el
fogadott.

Schuster elnök a gyűlést megnyitja és 
felkéri Friedmann szaktársat a napirend 
ismertetésére.

Friedmann szaktárs mintegy teljes óráig 
tartó beszédben ismerteti a pincérmunkás
ság helyzetét a múltban, valamint a jelen
ben, rámutat azokra az indító okokra, ame
lyek végeredményükben kiváltották a pin
cérmunkásságból az osztályharcra való 
helyezkedést. Ismerteti a szervezkedés cél
ját és hasznát. Úgymond: a jövő század 
történészei, akik a jelen század történetét 
meg fogják írni, a következőképpen fogják 
jellemezni: a szervezkedés századában jog
gal szervezkedik mindenki, mert nézzük 
csak, a jelenlegi társadalom két részre osz
lik : az egyik része azért szervezkedik, hogy 
tovább is kizsákmányolhassa a tőkéből fa
kadó hatalom révén a munkásságot és a 
munkásság azért szervezkedik, hogy a tőke 
uralma alul felszabadítsa magát és azt a 
társadalmat, amely lehetővé tette ezen barbár 
állapotokat, a föld színéről elseperje és 
helyette a társadalmi önkormányzatot állítsa, 
rnint olyant,  ̂amely egyformán meg fogja 
védeni minden embernek jogát úgy gazda
ságilag. mint erkölcsileg.

A szervezett munkásság felismerte hely
zetét s tudatára ébredt annak, hogy ők, az 
elnyomottak, számban sokkal többen van
nak, mint ejnyomóik, csak még az össze- 
tartozandóság érzése egészében nincs ki
fejlődve. Épp ezért oda kell törekedni 
minden munkásnak, hogy az indifferenseket 
a szervezkedésnek megnyerjék s ha mi, 
munkások, mindnyájan egyformán fogunk 
gondolkodni, nincs az a hatalom, amely 
feltartóztathatna bennünket abban a munká
ban, amely végre visszavezeti az embert az 
emberhez és mindazok a bestialitások önön- 
maguktól meg fognak szűnni, amely páriává 
sülyesztett annyi érző és gondolkodni tudó 
lényt.

Vincze párttitkár Friedmann szavaira 
reflektálva, mindenben hozzájárul előtte 
szoló fejtegetéseihez és csak annyiban ki- 
vánja azt kiegészíteni, hogy nem tartja 
elegendőnek, ha a szakegylet tagjai oly 
módon kívánnak eleget tenni a szakegylet 
követelményeinek, hogy csak tagsági illeté
keiket fizetik be és ezzel eleget vélnek 
tenni kötelességeinek. Nem! Igaz ugyan, 
hogy a mozgalom céljaira legelsősorban 
pénzre van szükségünk. De a befizetett 
tagsági dijakból befolyó összeg csak bolt 
tőke fog maradni, ha a pincérmunkások 
ténylegesen nem vesznek részt a mozga
lomban. 6

Kötelessége — úgymond — minden pir 
cérmunkásnak a mozgalomban aktív rés; 
venni s akkor reményű, hogy mihamarab 
meg fog javulni a helyzetük úgy gazdi 
ságilag, mint erkölcsileg. Zárószavaiban k 
tartásra buzdítja a pincér elvtársakat és bi; 
tositja őket az újhelyi szociáldemokrata pái 
szolidaritásáról.

A szép számban megjelent pincérmui 
kasság a vezetőséget a következő szaktá 
sakkal egészítette ki: Schuster J. elnöl 
Baumgarten J. pénztáros, Klein Sándc 
ellenőr. Egyhangúlag megválasztattak.

A szabad szervezeti ügyek vezetésévi 
Kolozsvári szaktárs bízatott meg.

A gyűlés a hajnali órákban ért véget

A szabadkai szaktársak szervezke
dése. A vidéki szaktársak buzgó agitációja 
ismét egy harcossal gyarapitotta meg a 
pincérmunkásság küzdő táborát. A szabadkai 
szaktársak a műit héten megalakították az 
országos szabad szervezet helyi csoportját. 
Nagy jelentőségű lesz a vidék mozgalmá
ban az ország narmadik városa pincermun- 
kásságának szervezkedése, mert az a nagy 
lelkesedés és ügybuzgalom, amely az érte
kezleten megnyilvánult, bizonyitéka annak, 
hogy a szabadkai szaktársak mozgalma 
komoly és állandó lesz és bizonyára meg 
is hozza a közeljövőben áldásos gyümölcsét. 
Az értekezletet, amelyen a szabad szervezet 
megalakult, Marton Sándor elvtárs nyitotta 
meg, üdvözölvén a nagyszámban megjelent 
szaktársakat és vázolta az értekezlet tárgyát. 
Átadta a szót Forgách Dezső elvtársnak, a 
szabadkai szociáldemokrata párt titkárának, 
aki másfélórás lelkesítő beszédben mutatott 
rá azokra az okokra, amelyek minden pincér- 
munkást, ha elpusztulni nem akar, arra 
kényszerűének, hogy szeivezkedjen és közös 
erővel igyekezzék pincérvoltának ezernyi 
baját orvosolni. Majd a szervezkedés előnyeit 
és az egyesületi élet nevelő, művelő hatásait 
fejtegette és jogos gazdasági és politikai 
érdekeiknek megvédésére hívta fel a jelen- 
voltakat.

Utána Marton elvtárs ismertette a buda
pesti elvtársak küzdelmét, az általuk elért 
eredményeket és a szervezeti életet, a szer
vezet működési szabályait. Felhívására egy
hangú lelkesedéssel jelentették ki a szak
társak, hogy az országos szabad szervezet 
szabadkai csoportját megalakítják és nyom
ban be is iratkozott 38 szaktárs. A szerve
zet nyomban meg is alakult és megválasz
totta ideiglenes vezetőségét a következő
képpen : Grosz Dezső főpincér, Marton 
Sándor, Frank Rezső, Grosz Sándor, Hunyadi 
István, Tompos József, Csajlai József és 
Bandics Ernő.

Kimondotta még az értekezlet, hogy min
den üzlet személyzete bizalmiférfit választ, 
akik a vezetőséggel egyetemben minden 
héten ülést tartanak.

Marton elvtárs lelkesítő beszéde zárta be 
a népes értekezletet.

A kassal pincéregylet március 10-én 
tartotta első bálját, amely műkedvelő szini- 
előadással volt egybekötve. Színre került a 
«Huszárszerelem». — A szereplők kassai 
szaktársaink voltak, akik derekasan meg- 
áilták helyüket a nehéz szerepekben is. A 
bál anyagiakban és erkölcsileg jól sikerült.

SZEMLE.
M egfigyelések

Tisztelt szerkesztő elvtársi
Ha alábbi soraim alkalmasak arra, hogy 

szervezeteik érdekét egy parányival is védje, 
úgy kérem soraim közlését.

Mint objektív szemlélője a mai gazdasági 
harcok lefolyásának s mint olyan, ki nagy 
szimpátiával kiséri figyelemmel a szakszer
vezetek fejlődését, élek a szólásszabadság 
jogával és előterjesztem megfigyeléseim és 
tapasztalataim kivonatát, talán akad közte 
olyan dolog is, ami az Önök figyelmét el
kerülte és igy közvetve, hogy tudomásukra 
hozom, talán szolgálatot tehetek olyan szak- 
szervezetek továbbfejlődésének, melyeknek 
felvirágozását mindenkor a legnagyobb 
mértékben óhajtottam és fejlődésüket ki
váló figyelemmel kisértem.
i FZT / a,^ ze1rv/ zetek a Magyarországiszállodai, kávéházi és vendéglői alkalmazottak 
szervezete. Ezen szakszervezetek, tekintve 

’ ,mely ala,t szervezkedésük 
ÍkwÍ ak’, !°Sy a fÖVár°SÍ és Vidéki 

™“nM latóktó1 a kikényszeritették a kollektív 
^  megkotését, jelenleg jogilag a
tgékbdenSáfl'értíLC n,al eredményt teljes inér- 

i ^ ér4é^  De az idö- melyre a szer
ez™ iH/TtgM*|,et<ek’ hamar el'nulik S ha
a k k o r  ke öle&  kihasználva nem lesz, akkor a harc meddő és eredménytelen volt,
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mert a munkáltatók sem maradnak tétlenül 
s ha azok szervezettségét kellően megerő
södve nem várják, úgy nemcsak elveszítik 
azt, amit ma kivívtak, hanem teljesen le
töretnek és még sokkal inkább ki lesznek 
szolgáltatva azok (a munkáltatók) önké
nyének.

A fentiekkel, azt hiszem, semmi újat nem 
mondtam, de nem is az a célom, hanem az, 
hogy a készületlenség okozta eshetőségek
nek elkerülésére elsősorban maguk a tagok 
a legnagyobb buzgalommal támogassák a 
szervezet munkáját, a harc Ieghathatósabb esz
közét: a pénzt, ne vonják el a szerveze
tektől, hanem első sorban minden fizetési 
kötelezettségeiknek pontosan tegyenek ele
get, miáltal a munkában levő tagok nem 
sujtatnak, hanem rendesen időről-időre a 
befizetett szabad szervezeti illetékek, illetőleg 
szakegyleti tagdijak nem terhelik őket, de 
a hátralékok felszaporodása által kellemet
lenséget idéznek fel maguknak az egyszerre 
kifizetendő nagyobb összegek által és gátol
ják a szakegylet és a szervezet kellő és 
pontos működését. Mert a gazdasági harc 
főeszköze is a pénzI

Másodsorban a vezetőség ne csak vállalja 
a tisztségeket, hanem, mint vezető ember, 
feleljen is meg a bizalom által megtisztelt 
kötelezettségének, mely nemcsak a fizetett 
hivatalnokok erkölcsi kötelessége, hanem a 
tiszteletbeli áliásuaké is éppen olyan mér
tékben. A vezetőség emberei törekedjenek 
objektivitásra, mert hogy ezen állásra meg
választattak, magukban hordják azt, hogy 
kiválóak és érdemesek rá, de ne kapassák 
el magukat a hatalom által, mely rájuk ru
háztatok és ne csak egymás között, de a 
tagokkal is tanácskozzék, hallgassa meg 
kívánságaikat és lehetőség szerint engedjen 
nekik. Azt mondják, hogy apró ajándékok 
erősitik a barátságot; kisebb dolgokban 
kellő liberalizmus több bizalmat és élet
kedvet kelt, mint nagy dolgokban nyilvá
nuló ész és erély együttesen.

Mert a hatalom kétélű eszköz: mikor 
vágni, irtani akarja a giz-gazt, akkor köny- 
nyen megvágja maga magát. Óvakodjék 
hatalmának tudatát hangoztatni, mert egy 
gyenge szellő suttogása, mely a rágalom 
hangját viszi magával, veszedelmes orkánná 
fajulhat s áldatlan belső harcot támaszthat, 
mely szétforgácsolná a még meglevő erőt 
is és teljes készületlenség harcképtelenné 
tenné a kollektív szerződések lejártával a 
szervezetek seregét.

Szorgalmazni kell a vezetőségnek a tagok 
oktatását előadások rendezése által és első 
sorban ezen előadások világítsák meg a 
gazdasági harcok szükségességét és hogy 
ezen harcok csak úgy vivhatók ki ered
ménynyel, ha fegyelmezett, egyenlő gon
dolkodású, öntudatos harcosokból áll a 
sereg.

Pontos ellenőrzést kell gyakorolni a bi
zalmi üléseken való megjelenés végett s ha 
egyes üzletek bizalmiembere távollétével 
tündöklik, kimaradását nem menti, helyettest 
nem küld, úgy mielőtt erre erélyesen fel- 
szólittatnék: ajánlatos lenne, ha a választ
mányból, illetve szakszervezet vezetőségé
ből egy elmenne a tagok közé, megkérdezné 
az érdeklődés hiányának okát és egyben 
figyelmeztetné, hogy nem elég a bizalmi
férfi megválasztása, a tagoknak maguknak 
kell ellenőrzést gyakorolni, hogy a bizalmi 
üléseken megjelenik-e s hogy érdekeik kellő
képp megvédve legyenek. Mert ha fegyel
mezetlen sereg megy a harcba, nem tud 
győzedelmeskedni. S ha a munkáltatók dik
tálnak majd feltételeket, akkor sok olyan 
tag fog munkanélkül maradni, ki most ren
díthetetlennek érzi magát állásában, mert a 
munkaadók azt is büntetni fogják, aki nem 
is volt a szervezet tagja, illetőleg csak név* 
leg volt szervezett munkás; tehát inkább 
legyen tényleg szervezett mindnyája, hogy 
a kollektív szerződések lejártával a szerve
zett munkáltatók jól szervezett pincérséget 
találjanak szemtől-szembe és hogy az eddig 
kivívott jogaik nem hogy csorbát szenved
jenek. hanem az uj szerződésekben még

szigorúbban biztosíttassanak. Ennek az el
érhetésére azonban szükséges sutba dobni 
a különböző vallási és faji vitákat, elkerülni 
a valláskülönbségből eredő súrlódásokat, 
elfojtani a kenyéririgységet. A vezetőkben 
nem személyt, hanem a közös érdekekért 
harcoló embert tekinteni s a vezetőknek 
minden irányban objektivitásra törekedni, 
saját véleményét, ha a szervezetre nézve 
bármily hasznos is, csak kellő megvitatás 
után keresztülvinni; mert a tömeg vezetése 
széles látókört, önzetlenséget és csak közös 
érdekeket követel. A vezetőember megszűnt 
személy lenni, az csak vezér s csak a közös 
harcok védelmére folytatott harcoknál kö
vetelhet feltétlen engedelmességet.

Papírjait biztosítékul ott fogták, hogy más
nap lépjen be. Mikor azonban másnap 
holmijával megjelent, megint hazaküldték, 
azon megjegyzéssel, hogy nem tagja a 
genfi szövetségnek és a főnök a jövőben 
csak ilyeneket angazsál. Természetesen, 
kérdezősködött a kolléga a többi alkal
mazottnál, hogy ez mit jelentsen és azt 
mondták neki, hogy a főnökök a sárga 
egyletek által ezen eljárásra fel lesznek 
heccelve, hogy a vörösek ne jussanak 
álláshoz. Mikor hallotta a kolléga, hogy 
mindegyik igy fél a vörösektől, rögtön fel
vételre jelentkezett náluk. Csak igy tovább 
Hentschel ur! Egyébként az illető szaktárs 
jussát a törvényt előtt fogja keresni.

A kerületi pénztárak február 1-től 
kezdődőleg uj beosztás szerint működnek 
s ehez képest változik a heti illeték és a 
táppénz magassága. A járulékkulcs marad 
az eddigi 3%. azzal a különbséggel, hogy 
az 5-néi kevesebb munkást foglalkoztató 
üzemek 2%*os kulcs szerint fizetik a 
járulékot, igy akarván a nemzeti kormány 
megmenteni a kisipart — a munkásság 
rovására. Az uj beosztást a következőkben 
ismertetjük:

3
ő

Napi
kereset
kor.-lg

Hetlbérig
Fizetendő 

járulék 
3% kulcs 

szerint

Táppénz

egy napra egy hétre

kor. | fill. kor. i fill. kor. | fill. kor. fill.

I. , 6 ! — -- j 21 -  | j0 3 50
ii. 1 - 2 12 | - -  í 42

1 ! - 7
ui. 2 -3 i9 ; — -  , 03 1 50 10 50
IV. 3—4 24 | — -  84 2 i — 14 -
V. 4-6 36 - ; 05 J 50 17 50

VI. 6 - 8 48 J — 1 47 3 i 50 24 5C

A budapesti pénztár tagjai további két 
fillért fizetnek az üdülőház céljaira. A 
48 koronánál magasabb hetibérrel bírók 
szintén a VI. osztályba tartoznak. Mindenki 
abba az osztályba sorozandó, amelybe 
fizetése szerint tartozik. Az ötnél keve
sebb alkalmazottat foglalkoztató üzletekben 
dolgozók a fenti hetibéreknek megfelelő 
osztályokban 14. 28, 42, 50, 70, 98 fillért 
fizetnek, de ugyanannyi segélyt kapnak, 
mint a többet fizetők. (A budapestiek itt is 
további két fillért fizetnek az üdülőház 
javára.) Az összes illetékek felét a munka
adók tartoznak fizetni. Fontos tudni azt is, 
hogy a táppénzre igényt tartó betegek 
kötelesek a munkaadótól betegjelentö lapot 
kérni s azt az orvosnak átadni. — Mint a 
fenti táblázatból kitűnik, a szaktársak nagy 
része az eddiginél jóval magasabb illetéket 
tartozik fizetni, igaz, hogy a táppénz is 
megfelelően emelkedik.

A m agyar tisztviselők országos 
egyesületének összes alkalmazottai f. hó 
8-án az egyesület vívótermében rendeztek 
egy igen szépen sikerült mulatságot ccabaret >- 
számokkal. A műsoron szerepeltek Oalgóczy 
M. szaktárs, Eckhard Irmuska, Farkas 
Sárika, Kovács Árpád és Kmoskó L. szak
társ. A szereplők jobbnál-jobb számokat 
adtak elő s élvezetes estét nyújtottak a meg
jelenteknek. Horváth Rózácska, mivel a 
legtöbb levelezőlapot kapta és Eckhart 
Ferencné buzgó és odaadó rendezéséért 
egy-egy virágcsokorral lettek kitüntetve.

Külföld.
Mint a londoni «Revue> irja, a *sár- 

gák» (igy hívják a genfieket) nemcsak 
sztrájktörést, de kerítést is űznek, ami 
kitűnik az alábbiakból: Február 3-án a 
genfi titkár felszólította egy fiatal szak
társunkat, hogy lépjen a szövetségbe (költség 
22 frank, azaz 22 korona), akkor ad neki 
egy' courierpincéri állást, havi 40 frank 
fizetéssel, bár van sok lézengő genfi, akik 
iránt azonban a titkár nem érdeklődik, mert 
a tag, jobban mondva a 22 frank kerítés a 
fontos. Ezen kolléga köszönte a tréfát _és 
nem ment lépre. Egy másik állásnélküli, 
aki egyáltalán semmilyen egyletnek nem 
volt tagja, saját szakállára bemutatkozott és 
rögtön fel Is vették a Hotel Splendidbe.

A szervezett m unkásoké a jö v ő ! 
Tehát szervezzük az em beriséget!

Vegyes.
Be a fogházba 1 Schönherr József elv

társunk azért, mert a mai kiváltságos ősz 
tályt egy népgyülésen kufdroknak és nép- 
rontóknak nevezte, az osztálybiróság 9 napi 
államfogházra ítélte. Elvtársunk f. hó 20-án 
kezdi meg Vácon a reá rót 9 nap leülését. 
Üdvözöljük őt a viszontlátásra.

Eljegyzés. Boór Sándor szaktárs elje
gyezte Boór Ferenc bájos leányát, Mancil- 
lát Toponárról.

Értesítés. A kávéssegédek «Dalkara» 
ezentúl a dalórákat a VII. kér., Király-utca 
52. szám alatti Jurisik-féle vendéglőben 
tartja minden héten csütörtökön délelőtt 
10-től */., 12 óráig. Beiratkozni is ugyan
akkor lehet. A dalkar vezetősége.

Figyelmeztetés az étterm i segédek
hez! Akik a közgyűlésre szavazati jogo
sultságra tartanak igényt, f. hó 28-ig ren
dezzék tagsági járulékaikat.

B ocsánatkérő nyilatkozatok. Alul
írott ezennel bocsánatot kérek a szociál
demokrata párttól, valamint a szervezett 
pincérnuinkásoktól és kávéfőző elvtársaim
tól az általam használt trágár kifejezések
ért. Ígérem becsületszavamra, hogy ezentúl 
lelkiismeretes és hü tagja leszek a pártnak 
és szervezetemnek.

Budapest, 1908 március hó.
Bratka József.*

Alulírott bocsánatot kérek úgy a Fludo- 
rovits-féle üzletben dolgozó, valamint az 
összes éttermi segédektől azért, mert a 
szervezetem és a szaktársaim ellen vétet
tem. ígérem, hogy ezentúl úgy szerveze
tem, valamint szaktársaimmal szemben szer
vezett munkáshoz illően viselem magamat.

Budapest, 1908 március hó.
Küstler Lajos.

Bocsánatkérés. A budapesti kávéssegé
dek szervező bizottságának Budapesten. 
Alulírott kijelentem, hogy a Menton-kávé- 
kázból történt elbocsátásom alkalmával a 
főnökhöz intézett levelemben senkinek ár
tani nem akartam és ezzel sértő szándé
kom nem nőit. Ha az abban foglaltakat a 
kávéssegédek sértőknek találják, e fölött a 
legnagyobb sajnálatomat fejezem ki s ké
rem, hogy az egész dolgot meg nem tör
téntnek tekintsék.

Büdapest, 1908 március hó 12-én.
Teljes tisztelettel Kupka Erzsébet.
A Hungária-szálloda személyzete az 

éttermi segédek cllentállási alapjára 20 ko
ronát küldött.

Nyugtázás. Schnarkholcz Ottó gyűjtése 
után befolyt 5 korona.

Nyugtázás. M. L. O. E. által rendezett 
bál bizottsága jótékony célra 20 koronát 
adott.

Készüljünk a választójogért foly
tatandó ütközetre!
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A magyarországi szállodai, étterm i és 
kávéházi alkalm azottak  Budapesten 
1907 október 15-én és 16-án m egtar
to tt I. országos szakkongresszusának 

jegyzőkönyve. (Foiyuu,.)
Boór Jenó' : T. elvtársak! Röviden fogok vála

szolni, tekintettel arra, hogy a felszólalások részben 
nem tartoznak a második ponthoz, részben, meri 
tele.sleges már álláspontomat tovább magyaráznom.
A pincérnfí-kérdés már igenis nagyon aktuális, 
mert u vidéken láthatjuk, hogy már a kávéhdzak- 
ban is pincérnöket alkalmaznak. Földi Imre elv- 
társnnk azt gondolja, hogy a nagyobb munkabére
ket a kávésok nem fogják megadni. Legyünk tisz
tában a mozgalmaknak rugóival. A bérharcokat 
nem mi, emberek, csináljuk, hanem a lappangó 
társadalmi szükségletek. Mi tisztában vagyunk az
zal, hogy sem a kávésok, sem egyáltalában a 
munkaadók nem adnak munkabéremeiést, hanem 
nekünk azt ki kell csikarni. Ha sikerülni fog egy 
egységes árszabályt keresztülvinni, akkor meg fog
nak szűnni a válaszfalak az alkalmazottak között 
és lassanként, úgy miül Németországban, be fog 
jönni a revierrendszer. Zimmermann téved, mikor 
azi állítja, hogy cselédek vagyunk. Az ipartörvény 
szerint mindazok a munkások, akiknek munka
könyvük van, ipari munkások. De nem ez a lénye
ges, hanem az, hogy kizsákmányolnak bennünket. 
Kugler elvtársunk teljesen összezavarta a fogal
makat. Nem ári, ha vitázunk, sőt ellenkezőleg, 
a vitáknak nevelőhatásuk van és nekünk szervezett 
munkásoknak épp az az erősségünk, hogy egymást 
keményen megkritizáljuk. Én tehát Kugler elv
társam felszólalásából abszolúte nem értettem sem
mit, mert a fogalmakat teljesen összezavarta és 
csupán annyit válaszolhatok Kugler szaktársamnak, 
hogy ne csináljon mást, mini hogy agitáljon és 
hozzáfűzöm, ha meg is haragszik, hogy tanuljon. 
Amig a könyvtárakat por lepi el, mi ne vitatkoz
zunk rendszerekről. Ajánlom ismételten, hogy 
fogadják el javaslatomat, mert azon kérdéseket, 
melyeket itt felvetettek, még nem lehetett abba 
belevenni, azokat kénytelenek voltunk a jövő 
kongresszusra halasztani.

Kalmár Emil: Ajánlja a határozati javaslat ki
bővítését olyképpen, hogy a szervező bizottság 
utasittassék, hogy készítsen elő tervezetet a pincér
nők miként való szervezésére vonatkozólag és 
küldje meg az összes vidéki szervezeteknek. Főbb 
pontokban gondolnám befoglalni, hogy szervezett 
pincér csak oly pincérnővel dolgozliatik, aki a 
szervezetnek tagja, továbbá kimondandó, hogy 
pincérnő csakis felszolgálásra alkalmazható.

Kiss Ferenc: A női munkának éjjeli korlátozását 
is be kell venni. (Helyeslés.)

Elnök: Kimondom a határozatot, hogy ezzel a 
kiegészítéssel elfogadják Boór Jenő elvtárs határo
zati javaslatát. (Éljenzés.)

Következik a napirend harmadik pontja : a segéd- 
személyzet szervezése és a munkaközveiités.

Neumann Izidor előadó: Tisztelt értekezlet! Ha 
a munkaszerszámot letesszük és elgondolkozunk az 
egész világ fölött, azt látjuk, hogy mindenkit csak 
egy gondolat bánt, boldognak lenni. Egy gondolat 
hatja át az embert egész életén keresztül, tudni
illik a boldogság gondolata. Akik elméleti rend
szerbe foglalták ezt, azok sem tudtak megállapodni 
egy olyan boldogságban, amely kizárólagosan az 
egész emberiséget boldoggá tenné. Egyetlen egy 
volt, aki megállapította ezt és ez az, aki a kollek
tivizmus állapította meg, mert egyedüli emberi bol
dogság csak a kollektivizmusban érhető el. Mi a 
boldogságot jöttünk keresni, akár hiszik ei, akár 
nem. Az utcán egyik feldönti a másikat anélkül, 
hogy visszanézne, látná, kit döntött le és rohan 
csak azért, hogy elérjen bizonyos célt, amely őt 
boldoggá teszi. Amidőn néhány öntudatos pincér 
egynéhány sikertelen kísérlet után újra belemarkol 
a pincérek szervezésébe, akkor előálltak azok az 
úgynevezett tudósok és zöld leveli béka módjára 
megjósolták, hogy hiábavaló minden, a pincérek 
szervezete rövid idő alatt meg fog szűnni. És, elv- 
társaim, ma ugyanazok a jóslók, tudósok el kell, 
hogy ismenék, hogy a pincérek szervezése egy bizo
nyos állandóság jelét mutatja és éppen a mai érte
kezlet mutatja, hogy uj irányban is akar szervezkedni 
t. i. be akarja fogadni a maga sorába a segédsze
mélyzetet, akik éppen úgy dolgoznak, mint a pin
cérek. A mi feladatunkat képezi befogadni a szer
vezetbe mindazokat a kizsákmányolt páriákat, akik 
szintén ehez a foglalkozáshoz tartoznak. (Úgy van !) 
£z miránk nézve nagyon szükséges. Mikor azt lát
juk, hogy a pincérség egy falat kenyérért mozgal
mat indít, látjuk, hogy mennyire hiányzik a többi 
munkások szolidaritása és a mi harcunk csak félig 
sikerült harc lehet, ha a segédszemélyzet nem tart 
velünk. Ez áll a másik részre is, amikor nekik kell 
védekezni a kizsákmányolás ellen. Ma már meg
mozdul! az egész ország és szervezkedett. Ez tette 
lehetővé, hogy a magyarországi szállodai, éltermi 
és kávéházi alkalmazottak is szervezked|enek a 
kizsákmányolás ellen és pedig azért, mert minden 
egyes ember belátta, hogy az ő elnyomása minden 
embernek elnyomása. Ma a munkás a maga bajá
ban nemcsak a maga sérelmét látja, hanem az egész 
munkásságét és ezért szervezkedik. Nekünk meg 
kell indítani a mozgalmat, hogy az összes idetartozó 
személyzet, legyen az bármily cimmel felruházva, 
pincér vagy főpincér, takarítónő vagy kasszírnő, 
mind egy csoportba kell sorakoztatni. (Úgy van !)

Nehéz és nagy munkát vállalunk magunkra, mi
kor ezl tesszük, de nem lehetünk tovább közönyö- 
ek ezzel szemben és nem mehetünk el tovább

munkástársaink szervezetlensége mellett nemtörő
dömséggel. Ne gondolják, hogy a segédszemély
zetnek a szervezése talán szórakozásból kell. Ezt 
az események fejlődése tette szükségessé és éppen 
az események fejlődése miatt nem térhetünk ki 
előle. A vidéki kiküldöttek azzal az elhatározással 
menjenek vissza, hogy ezt a munkát fogják első
sorban megindítani. Igaz, hogy nehéz dolog, de 
— mondom — az események fejlődése szükségessé 
teszi ezt és azt hiszem, nem is fog ez elől kitérni senki.

Nem szándékozom az eddigi szervezkedéssel bő
vebben foglalkozni, de rá keli mutálnom egy fe
kélyre, amely a mi testünket emészti, ez a munka
közvetítés kérdése. (Felkiáltások : Le vele !) Ha ez- 
idő szerint semmi más kérdés nem késztetne 
bennünket a szervezkedésre, elég volna ez az egy 
is. A nagyváradi, a kassai, a szegedi küldött és 
valamennyi kivétel nélkül szóvá telte az ügynöki 
közvetítést. És mind azt hangoztatta, hogy mind
addig, amig az ügynöki közvetilést teljesen lehe
tetlenné nem tesszük, minden szervezkedésünknek 
előnyéi, eredményét ők fogják megakadályozni. De 
van még egy más valami, ami az ügynöki munka- 
lözveliiés letörését, megszüntetését feííétlenii! szük
ségessé terzi. Nem akarok rideg statisztikát élő- 
ami és ezzel untatni önöket, de ha megnézzük a 
budapesti szervezeteknek erre vonatkozó statiszti
káját, akkor látni fogjuk, hogy ez nemcsak erkölcsi
leg, nemcsak szevvezési szempontból fontos, 
hanem gazdasági szempontból is feltétlenül 
előnyös és elengedhetetlen. Ha a budapesti szerve
zetek idevonatkozó statisztikáját megnézzük, akkor 
látjnk, legalább oly összeget takarítottak meg a pin
cérek ezzel, amely összegért magáért is érdemes 
harcolni. Nem akarok túlozni, de határozóban állít
hatom, hogy 50.000 forintra tehelő az összeg, ame
lyet megtakarítanak az ügynöki munkaközvetítés el
törlésével. Lesznek, akik azi fogják kérdezni, hol 
van a nagy befizetés? Tekintetbe kell venni, hogy' 
ezzel szemben mennyi előnyt nyernek és még ak
kor is marad egy tekintélyes összeg. Lesznek, akik 
azt fogják kérdezni, hol van az a töméntelen pénz. 
amit megtakarítottak. De ezek elfelejtik azt, hogy 
a gazdasági fejlődés folytán, a fogyasztásnak uzso
rája folytán nem oly könnyű a megélhetés, mint 
azelőtt volt. Akik naponta ezelőtt 2 koronával jöttek 
ki, azoknak ma feltétlenül szükségük van 5 koro
nára. A fejlődés folytán és uzsora folytán, amit ma 
Magyarországon a feudális kormány alakit meg, a 
megélhetés nagyon nehéz. A tej árát is felemelték, 
pedig sem a tehenek, sem a kaszálórét nem sztráj
koltak. A házbért is felemelték 30—40%-kal és ez 
évenként nem 10 forintot tesz ki, de 200—300 ko
ronái. A házak, amelyeket ezelőtt 10—15 évvel épí
tettek, pedig nem drágultak, mert akkor még nem 
volt munkáskizárás, akkor még nem voltak drágák 
a lelketlen kőművesek, ácsok stb. Magyarországon 
a nagytőke büntetlenül zsarolhatja a munkásságot 
direkte és indirekte. Ezt azért cmlitetettem meg, 
hogy ha valaki kérdezi, hogy hol van a nagy ősz* 
szeg, akkor mindjárt megtalálja rá a választ. Majd
nem minden akciónál ott látjuk a sötétben bnjkálő 
alakokat. A vidéki elvtársak tehetnek tanúságot leg
jobban, hogy a vidéki mozgalmak gyengeségét, 
lassúságát ezeknek a pincéreknek tulajdoníthatjuk.

Fontos kérdés tehát az ügynöki munkaközvetítés 
kérdése, amelyet minél előbb teljes egészében kell, 
hogy megszüntessünk Magyarországon. Van egy 
közmondás, amely azt mondja: ki mint Vet, ngy 
arat. Mi a nembínomságot, közönyösséget vetettük 
és így természetes, hogy aratásunk sem lehet egyéb, 
mint nyomor, nélkülözés, boldogtalanság. Ezután 
szilárd akarattal és osztálytudattal szervezkedjünk 
és akkor szebb, boldogabb jövőt fogunk aratni. 
Kövessük nagy mesterünk jelszavát: Világ proletárjai, 
egyesüljetek! (Lelkes éljenzés és taps.) (Folytatjuk.)

Irodalom.
A nő és a szocializmus.

— Béliéi könyvinek magyar kiadása. Fordító: 
Somogyi Béla. —

Sok százezer uj könyv jelenik meg egy 
évben a világon. Pedig a föld népességé
nek egy ötödé tud csak írni és olvasni. 
Ebből a 300 millióból is legfeljebb fél
annyi millió vásárolhat is néha könyvet. 
Ritka könyv az, amelyik évtizedeken át uj 
meg uj kiadásokban fentartja magát és el
terjed az egész világon. Ezer regény közül, 
ha egy akad ilyen. Tudományos könyvnek 
nagy kiválóságokkal kell felruházva lennie, 
ha megér ilyesmit. Olyan tudományos 
könyvnek, amely ellenkezik az uralkodó 
felfogással, dupláit vértezve kell lennie 
nagy erényekkel. Egy könyv, amelyet ül
döznek, nem könyvkereskedői ügyeskedés, 
nem vásári reklám utján terjed. «A nő és 
a szocializmus* megtalálta a szerencsés 
középutat: népszerű és mégis mély, köny- 
nyen olvasható, érdekes és mégis tárháza 
a tudományos adatoknak. A nyelve gördü
lékeny, minden katedrái copftól mentes, 
mindenki számára érthető, de azért pontos 
a kifejezéseiben, kifejező és sehol sem pon
gyola. Sok újat, meglepően újat ad min
denkinek, aki még nem olvasta s szinte

anélkül, hogy a nem-szocialista olvasó észre 
venné, szigorú logikája, mint egyenes ös
vény vezeti be az uj világnézetbe. A nő
kérdés lényegét az egész társadalmi fejlő
dés keretében nem foglalták még úgy 
össze, mint Bebel s a jövő társadalomról 
szóló fejtegetések közepette még nem ad
jak oly világos választ erre a kérdésre, 
mint Bebel. «A nő és a szocializmus* a 
társadalomtörténetnek és a szocializmus 
tételeinek kézikönyve lett, amelyet a Balká
non éppen úgy ismernek és terjesztenek, 
mint Amerikában.

Német nyelven az ötvenedik kiadás felé 
közeledik a cDie Frau und dér Sozialis- 
mus», ami annál nagyobb szó. mert a leg
több kiadás bővült es átalakult Bebel simító 
keze nyomán. Szerető gonddal javítgatja a 
könyvét az ősz politikus s az első kiadás 
ismerője az utolsó kiadásra legfeljebb a 
gondolatmenet azonosságából ismerne rá. 
Ez a nagy gond, a körültekintő alaposság, 
az anyagcsoportositásban megnyilvánuló 
ügyesség az első kiadásnak is jellemzője 
volt már s a folytonos siinitgatás révén 
valóságos mintájává tette a könyvet a ha
sonló jellegű Írások számára.

Jól megírni azonban olyan könyvet is 
lehet, amelynek nincs igaza. Bebel ahoz is 
ért, miként kell igazságát elismertetni.

Magyarul ez a második kiad,La. Az első, 
az bizony gyenge fordítás volt, mégis na- 

yon keresett. Régi német kiadás nyomán 
észült, több ember csinálta, egysegtelen 

és műgond nélküli volt. A fordítók nem 
igen tudtak — idejük sem igen volt hozzá, 
részben kedvük sem volt — a magyar 
nyelv nehézségeivel megbirkózni. A 
németben a szakszerű szavaknak, fordula
toknak, kifejezéseknek egész tömegét al
kotta meg a nemi kérdés nagy irodalma s 
Bebelnek kevesebb stílusbeli nehézsége 
volt, mint a magyar fordítóknak. Az első 
kiadás fordítói nem tudtak megbirkózni 
ezekkel a nehézségekkel, a másodiké meg 
tudott. Anélkül, hogy a Somogyi fordítása 
verejtékszagu volna, minden figyelmes, jó 
stilusérzékü olvasó észre veszi, minő írni 
tudás kellett a Bebei-könyv magyar repro
dukciójához.

A Népszava-könyvkereskedés hasznos 
kulturmunkát végzett «A nő és a szocia
lizmus* kiadásával. Nem lehet külön meg
említés nélkül hagyni, hogy az ára a lehető 
legalacsonyabb. 540 oldalas, sűrűn és szé
pen nyomtatott könyvet más kiadó dupla 
áron adná. A tömeges fogyasztásra számitó 
s nem nagy profitra dolgozó Népszava- 
könyvkereskedés 3 koronáéi t ad egy olyan 
könyvet, melyért például a ^Társadalom 
tudományi Könyvtár* 100—150%-ra dolgozó 
kiadója 8—10 koronát is elkérne. A kötött, 
modern és egyszerűségében szép kötésű, 
példányok ára 4 korona. Ha egyéb nem 
tenné, maga ez az ár is elterjesztené a 
magyar szocialista irodalomnak ezt a sok 
szempontból kétségtelenül legértékesebb 
darabját.

A szakszervezeti m ozgalom  Magyar- 
országon 1904—1907-lg és a IV. szak- 
szervezeti kongresszus jegyzőkönyve.

A könyv első része a magyarországi 
szakszervezeti tanács jelentését, második 
része pedig a január 5., 6. és 7-ikén tar
tott IV. szakszervezeti kongresszus tartalmas 
jegyzőkönyvét közli. Úgy a szakszervezeti 
tanács jelentése, mint a kongresszus jegyző
könyve rendkívül tanulságos. Mindazok, 
akik a szakszervezeti mozgalomban tészt 
vettek, akik végig küzdötték az utóbbi 
években lezajlott óriási gazdasági harcokat, 
a most megjelent könyvben fáradozásuk 
és küzdelmeik eredményét találják.

Miután Magyarországon a szakszervezeti 
irodalom úgyis hiányos, feltétlenül szük
séges, hogy az elvtársak rendeljék meg ezt 
a könyvet.

A jelentés és a jegyzőkönyv ára 80 fii- 
lér. Legalább 10 példány vásárlásánál, kész
pénz ellenében 30°/0 engedményt ad a 
Népszava-könyvkereskedés (Budapest, VII., 
NyáF-u. I). Postaköltség 1 példánynál 5 fillér.
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N y ilt  té r.
U j fo d rá sz -  és b o rb é ly te re m . Felhívlak olva

sóink figyelmét Nagy Q éza fodrász elvtársunk
hirdetésere.

Törley-pezsgő dugókat a cég 10 fillérért
vált vissza.

B orpezsgőhöz legjobb ital a Krondorfi
savanyuviz.

P lncérclpők csak Serény Zsigmond- 
nál, VII. kér., Erzsébet-körut 36, kaphatók. 
Ajánljuk szaktársainknak erre vonatkozó
hirdetésünket.

Felelős szerkesztő: SchSnherr József.
Kiadó: A  lapb izo ttság .

VIL/.QOSSAO KÖNYVNYOMDA K. T . BUDAPEST, Vtt., NYáH-UTOZA I.

S a m u  voltvendéglőséspin- s x iu a u u - r  o d i n u  cér (volt V!irossIS|ö.
naki lakos) örökségi ügyben kerestetik. Szives érte
sítések nevezettnek hollétéről .15000. jelige alatt, 
Eckstein F.ernát hirdetési irodájába Budapest, VII.,
Erzsébet-körut 36, kéretnek.

I C á w é f e á z i á t v  é te B .
Tisztelettel crtesitem a t. ismerőseimet, hogy a

D E M Ü K R A T A -K Á V É H Á Z A T
VII., E le m é r -u tc a  28. szám  a latt megvettem és 
azt a mai kornak átalakítva megnyitottam.

Naponta S ch ra m m e l-ze n e k a r .  U j te k e a sz 
ta lok . Buffet. P in c é re k n e k  á rke d ve zm é n v .

Kérve becses pártfogásukat

Drucker Mór,
a Kávéssegédek Egyesületének volt bérlője.

teljes tisztelettel

Szervezett pincérmunkások borotválkozó helye.

C Z E L U C H  P É T E R
(GRO SS SIMON U TÓ D A )

Budapest, VI. kér., Patöfl-utca 3. és azonkivill 
VII., Kazinczy-utca 56. szám alatti (Király-u. sarok)

borbély- és fodrásztermeiiien.
Kitűnő fejniosóviz hajhullás és korpa ellen 
®  az elvtársak rendelkezésére áll. ®
P o n t o s  és t i s z t a  k i s z o l g á l á s !

□ ]

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

Kávéházi 
eszközök 
raktára 
és javitó- 
mfihalye.

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

Budapest, öli., Akácfa-utca 5S. Oob-ulca sarok.
Telefon : 8 1 -3 0 .  Telefon: 81 -3 0 .

Kőbányai Polgári Serfözö 
R.-T., Budapest-Kőbánya.
Kivitel m inden  v il& gré sxb e .  

■  6 Orand Prix. ■

T " — T V '

»7. oltfcft.

Ü z l e t  m e g n y i t á s i*
Van szerencsém t. elvtársaim b. tudomására 

hozni, hogy Erzsébe t-kttput  34. s z á r n  
alatt, a 'm o d e rn  igényeknek megfeleiő

fodrász- és borbélytermeinet
megnyitottam. Hivatkozva úgy a külföldön, 
mint a fővárosban szerzett jó hírnevemre, 
kérem a t. elvtársaim szives támogatását.

N agy Gé.za.Elvtársi tisztelettel

*  s e m  !* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■■■

■HÜTTt-TIVADAR'
S m  C8, £ 8  Kia udvari szAlutú m  

BUDAPEST. V„ OOROTTVA-UTCA tí.

5  Porcellán  és üvegáruk.
m  I Atapmait.it | S a já t  p o rce llán g y á r B u d a p e s t e n .| |  n t P E S  Á R JEG YZÉK  KÍVÁNATRA 8ÉRMENTVE.

P.aawi

A jobb fővárosi ás vidéki 
szállodások és vendéglősök, 
majdnem kivétel nélkül,
0  évtizedek óta 0

Lőwenstein Mihály utóda
Horváth Nándor
cs. és kir. udvari szállitó 
0  cégnél vásárolnak. 0

A lapittatott 1864. évben.

Fiacet © p i w c é re k  
f igyefim é& e 2 B l

Számoló-cédulát díjtalanul kül
dünk. Ita egy levelező-lapon fel

keresnek bennünket.
ó Magyarországi Szállodai, Éttermi és 
Kávéházi A lk a lm azo ttak  S za k lap ja

hirdetési o sztá lyaB u d a p e st, V I ., C s e n g e r l-u tc a  55, I. s in . I .

kor, psztgfthli lagjobk Ital. Orvosilag ajánlva mini 
------------- nyálkaaWó ás httgyhaJM hatása. ---------------

A  Untéit pincér uraknak reklámdolgokat, po
harakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, ka le- 
vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., Zoltán-utca 10. Telefon 34 -78. . a é v o 'S V .

Urvosi vélemény a  ̂kémnentes

IL O NA
artézi savanyuvicről,

Dr. Kótmárszky nvedar, ír. W«|n«v Sínes t i
rir. Antyón Dél# egyetemi tanárok •  kénmentes 
„Hon**' artézi sAvanytnrUröl adott véleményük
ben azt mondják, hogy ai . feltétlenül baktérium
mentes. Annak használata járványok fellépésénél, 
mely időben a vízvezetéki és kutvtz az egész 
ségnek ártalmas lehet, igen ajánlatos.

„Ilona" artézi savanyuviz majdnem minden 
vendéglőben, fűszer- és csemegekereskedésben, 
valamint a központi tejcsnrnok összes fiökiatban 
kapható.

Utánatattól óva looa.
Csak akkor valódi, lia a címke az „H0HB" 

vedjegygyel van ellátva. Vidéki megrendelések 
intézendok az „Art esi • “ rós«véa|ttrsHÍg^» 
Budapest. VII.. EfreMy-ut tO/e. TelífM . MrrTC.
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C o n s u m részvény-
tá rs a sá g

Budapest, V!l., Kertész-u. 20.
T e l e f o n - s z á m :  8 0 — 14.

Saját szipkagyárában a legcsinosabb kivitelű és legkitűnőbb 
minőségű szivarszipkák készülnek, ctgnyomássa! is. 
Saját gyártmányú szivarkahiivelyek. 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. 
@ B Képes árjegyzék ingyen. a> ©

Littke
„Casinó“
pezsgő
külön tö ltés.
Budapesti fő ra k tá r :

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

•EBEEISV**
szénsavval telitett ásványvize hasznos Ital étvégyzovaroknát és 
emésztési nehézségeknél. A legtisztább és fcgcgésztétjetebb asztali 
és borviz. — Hathatós szomjcslUapitó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Oivosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

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

term éké a  m ag y ar pezsgőgyártásnak , 
m elyben a  francia je lle g  k ife jezet
ten  érvényesül s m int ilyen a fran
cia pezsgőket pótolni van hivatva.

Kapható:
minden elsőrangú füszerkereskedfeben. 

kávóházban és vendéglőben.

VendágSős urak figyelm ébe!
legmelegebben ajánlom 
a legjobbnak elismert és 
sok időt s munkát meg
takarító «Berkovits»-féle

Hektograph-lapokat
s minden színben lévő 
téntékat. A nélkülözhetet
len He*toflraph-!ap mind
két oldalon többszőr 
használható é s  egy ere
detiről 100—120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé 
fektetjük s 3 —4 nap múlva ismét használható. Hektograph- 
tekercsek és kim jshatntlan ruhajolzU-festékaV minden nagy

ságban rendelhetők

B e i ^ k ^ w S t s  i € á s * ® S $
sokszorosító-készülékek, Hcktograph-raktárában

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

Kérjük  mindenütt

HÖL. L E

„Pannónia Sec” 
p ezsg ő jét
H Ö I . L E  J.
osúsz. és kir. udvari  száll ttó

^  Budaörs. =g

Első' magyar részi, serfözó'de.
Syártalep és központi iroda: Kőbánya. 

Telefon-síim: 52 —60.

Városi iroda: Vili., Esterházy-utoa 6.
Telefon-szám: 52—59.

Pataeksör osztálya: X. kerülőt. Kőbánya. 
TfHetoo-szátn: 58—58.

iKcasaanmsvssm]Mai

Badacsony-kávéház
VII., E rz s é b e t -k ö ru t  41.

Minden es te  u n g v á r i  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  Mult i ,  k á v é s .

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

1

Hébel-kávéház
VI., T e r é z - k f l r u t  19.

Étterm i segédek  találkozó helye!!
Hébel Mihály, tulajdonos.

r ----------------------------------------------- ^
A szaktársak figyelmébe!

ajánljuk

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

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

sünket kiérdemelte.

Jó s/.abás t Olcsó árak !

Kész üzle ti ruhák raktára,
k,_____________________ J

Pincérek figyelmébe!
Az Cilimért legjobb és legtartósabb

P I N C É R . C I P Ő K
,  csakis

S E R E N Y  Z S IG M O N D n í l
Budapest, VII., Erzsébet-körut 36

kaphatók. Számos elismerő-levél bizonyltja a cég trolid 
. ,  , ,  klizolgálátát.

Állandó nagy választék kész üzleti és mindennemű 
_ . , _ , c ip ő k b e n ,
rgy  levelező-lapon kérem izlvee értesítését és trónnal 

szolgálok.
Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontorab- 

u  bán eszközöltetnek.
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A  b u d a p e s ti p in c é r e g y le tn e k  (é t te rm i s e g é d e k ) az 1907. évi
m ű ködésérő l szó ló  je lentése.

Tisztelt közgyűlés!
Mi. akik aüg négy hőnap elölt kaptunk megbízást, hogy 

a B. P. E. irányítását, tehát szaktársaink gazdasági és társadalmi 
érdekeinek előmozdítására is hivatvák, eltérőleg az eddigi szo
kásoktól csak szerény köntösben, de objektíve számolunk be 
rövid működésűnkről.

De mielőtt rátérnénk magára a jelentésre, röviden Ismertetni 
kívánjuk a megválasztásunk előtti idők alatt az egyesületi élet
ben végbe menő súrlódásokat. Mindannyian tudjuk, hogy a 
B. P. E. másfél év alatt óriási átalakuláson ment keresztül. De 
különösen a B. P. E. tagjainak társadalmi felfogásában történt 
nagy átalakulás, amennyiben a «konzervativ» felfogású emberek
ből modern szociáldemokratikus világnézetű emberek lettünk. 
Ez a két egymástól óriásian eltérő nézet küzdött egymással 
az utóbbi másfél év alatt az egyesület falain belül is. Az előbbi, 
hivatkozva 75 éves múltjára, nem akart engedni az utóbbinak, 
aki azt mondta, hogy miénk a «jövő», az előretörő modern 
eszmékkel felvértezett ifjúságé. Tehát álljatok félre az elavult 
és lomtárba való okoskodásaitokkal.

Megtörtént.

Tisztelt közgyűlési
Amikor Önök ezelőtt négy hónappal bennünket megbíztak

azzal, hogy az egyesületben a rendet, a modern fejlődést biz
tosítsuk, tagadhatatlan, hogy oly feladatra vállalkoztunk, melynek 
súlyosságát, nagyságát csak akkor láttuk, amikor elkezdtünk 
dolgozni azzal a nagy ambícióval, amely, kell hogy meg legyen 
oly emberekben, akik modern szakszervezetekben arra vállal
koznak, hogy szerény tehetségükkel oda törekszenek, hogy az 
egyesület és a tagok összességének érdekei úgy gazdasági, 
mint erkölcsi és kulturális szempontból megvédve legyenek. 
Tehát amikor megkezdettük működésűnket, csak akkor láttuk, 
hogy nagy munkába és hosszú időbe kerül az, mire még a 
B. P. E., tehát az éttermi segédek szervezetét egységessé és 
olyanná lehet átalakítani, mint amilyennek a mai modern szer
vezeteknek kell lennie, hogy az tényleg betölthesse azt a nagy 
hivatást, amelyet ma betöltenie kell, t. i. tagjait öntudatos, meg
győződött szociáldemokratákká nevelje, akik tisztán látják a célt, 
amiért küzdenek. Már most nézzük, mennyiben feleltünk meg a 
tőlünk várt feladatoknak. Hogy az egyesületet funkcióképessé

tegyük, a hanyagul fizető tagokat figyelmeztettük kötelességükre 
és törekedtünk, hogy a tagok érdeklődését az egyesületi élet 
iránt felébresszük, ami sikerült is.

Hogy a kiadásokat redukálhassuk, tárgyalást kezdtünk az 
orvossal és az ügyészszel, amennyiben előbbi ma már alig végez 
munkát, az utóbbi pedig a jelen viszonyok között alig végezhet 
valamit az egyesület javára. A tárgyalások bár még folyamatban 
vannak, de rövid időn belül javunkra fog befejeződni. Egy 
állást pedig ideiglenesen beszüntettünk.

A tagok nevelésére sorozatos felolvasásokat tartottunk és 
a jövőben is tartatnak. A kultúránk fejlesztésére modern könyv
tárt rendeztünk be. A munkanélküli szaktársaink érdekében is 
megtettünk, ami módunkban állt, részben pénzsegély, részben 
pedig oly irányú agitációt fejtettünk ki, hogy mint kisegítést 
elhelyezésünk utján többet és igazságosabb beosztással nyerjenek. 
Az elhelyezési osztályunkat is igyekeztünk lehetőleg javítani. 
Ha az ottlevő bajokat nem is sikerült eltüntetni, a kísérletet 
megtettük s hisszük, a szervezet erősségével az elhelyező is 
javulni fog.

Súlyt helyeztünk arra Is, hogy az egyesületünk és az Ipar
társulat között fennálló szerződés betartassák.

Az egyesület anyagi gyarapítására bált és estélyeket ren
deztünk, hogy minél inkább megfelelhessünk a t. tagok érde
keinek.

Szóval, t. közgyűlés, mi igyekeztünk megfelelni a vállalt 
kötelezettségünknek, de hogy többet nem tudtunk tenni, talán 
az idő rövidsége, talán a viszonyok állása nem engedte. Tény az, 
hogy amit tettünk a tagok érdekében, azt önzetlenül cselekedtük, 
és ha már többet a szervezetünk fejlesztéséért nem tehettünk, 
arra kérjük a t. közgyűlést, legyen a bírálata kemény, de igaz
ságos és mentes a személyes motivumoktól, és azt kérjük még, 
hogy az egyesület vezetésére oly erőket válasszanak, akik a 
modern eszméktől át vannak hatva s nálunknál jobban, de a mi 
támogatásunkkal oda fognak törekedni, hogy a B. P. E.-ben az 
éttermi segédek minden tekintetben védelemre és kultúrára 
találjanak. Ml pedig felmentésünket kérjük a t. közgyűléstől.

Testvéri üdvözlettel

a vezetőség.

A Budapesti Pincéregylet és a kebelébenalakult „Egyetértés Sportklub**
március 5-én a «Royal»-ban rendezett első önálló, jótékony, elite 
bálja minden tekintetben fényesen sikerült. Az estélyen több 
főnök, valamint a pezsgő- és sörgyárak képviselői jelentek meg. 
A bálon reggelig fesztelen jókedv uralkodott.

Az estélyen felülfizetők névsorát itt adjuk:
Louis Francois pezsgőgyár 100.—, Dréher-sörgyár 100.—, 

Horváth Nándor nagykereskedő 50.---,Krausz N.,Wolf Oegus 50.—, 
«Royal»-szálloda éttermi segédei 88.—, «Hungária»-szálloda éttermi 
segédei 20.—, Petánovits József szállodás 20.—, Stadler Károly 
vendéglős 20.—, Splegl Ignác (erdélyi borozó) 20.—, Ehm János 
vendéglős20.—, Rudaés Blochmann20.—.Törley pezsgőgyár20 —, 
Kristály-kutvállalat 20.—, Pelczmann Ferenc 20.—, Hüti Hümér 
egyet. ni. t. 20.—, Schuszter Károly (nyug. pályaudvar) 20.—, 
Aich János (Dréher-sörgyár) 20.—, Kovács E. M. vendéglős 20.—, 
Ulitsch Lőrinc kávés 20.—, Schmidt Károly igazgató 20.—, Qlück 
Frigyes szállodás 20.—, Szalacz Nándor 10.—, Takács János 
vendéglős 10.—, Baár Ferenc főpincér 10.—, Bokros Károly 
vendéglős 10.—, Winter Miksa 10.—, Varga István üzletvezető 10.—, 
Heimann József vendéglős 10.—, Musil Frigyes 10.—, Dobler 
István 10.—, Krondorfi-cég Ooldorsfk 10.—, Baar József 
vendéglős 10.—, Kratovll Ede vendéglős 10.—, B. Nagy Mihály 
főpincér 10.—, Talányi Ferenc főpincér (Párkánynána) 10.—, 
Ebner Ferenc vendéglős 10.—, Simon Imre mészáros 10.—, 
Putnoki István vendéglős 10.—, Sziklay Sándor szállodás 10.—, 
özv Jahn Edéné vendégl. 10.—, Kovácsics István vendégl. 10.—,

Pál János vendéglős 10.—, ifj. Fanda Ágostonná 14.—, Vizváry 
Béla főpincér 10.—, Verseghy (Jászberény) 10.—, lovag Vahl 
Oszkár 10.—, dr. Bereszlényi Aladár 10.—, dr. tószeghi Tószeghy 
Imre 10.—, Qerődy Dezső 10.— Krammer Ernő f. h. 10.—, 
Kranitz Artúr 10.—, König Jakab 10.—, Deák István 10.—, Hack 
István vendéglős 10.—, Holstein Testvérek szállodás 10.—, 
Schumitzky Vencel vendéglős 10.—, Nigrényi Béla és neje 10.—, 
Klivényi Ferenc vendéglős 10.—, Drabik János főpincér 6.—, 
Lippert Lajos vendéglős 6.—, Mitrovátz Adolf 7.—, Putzer 
Ferenc 7.—, Böhm Ferenc kávés 6.—, Ruff János kávés 
Tálobér Ferenc vendéglős 6.—, Tóth Józsefné vendéglős 5.—, 
Franki József 5.—, Kóssa János vendéglős 5.—, Csisinkó Béla 
főpincér 5.—, Novák József föpincér 5.—, Csermatin József 
(Budafok) 5.—, Mednyánczky István főpincér 5.—, Szimon István 
nagykereskedő 5.—.Berkovits Károly 5.—, Hébel Mihály kávés 5.—, 
Ábrahám Vince főpincér (Párls-szálloda) 5.—, Fisch Márkus 4.—, 
Révész A. (Csopak) 3.—, Prim Károly fizetőpincér 3.—, Kappel 
Samu főpincér 3.—, Kohn Adolf 3.—, Asbóth Zoltán 3.—, 
Wallenstein Adolf vendéglős 3.—, Pázmán 1. Fülöp 3.—, Ehm 
éttermi segédei 5.—, Pulay Oábor főpincér 2.—, Szikra Ede 2.—, 
Hegyi Ferenc (Zsolna) 2.—, Mozsár Lajos 1.—, Lederer Samu 1,—, 
Műnk Ármin 1.—, Horváth Ferenc (Zsolna) 1.— kor.

A bálbizottság a <Royal»-szálIoda igazgatóságának a teremért, 
a Littke cégnek a táncrendezésért és a Wikus cégnek a migno
nokért ezúton is köszönetét mond.
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A budapesti pincéregyletnek (éttermi segédek) az 1907. é v rő l szó ló  zárszám adása.
Tartozik (Vagyon) Mérleg. (Teher) Követel

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16 
17

Pénztárkészlet — ------------ ------- ---------------------------------
Leltár (10% leírás u tá n ) --------------------------- - ...............-
Tagdíj (hátralék) — — -------------    -
Magy. kir. pénzügym. számvevőség hitelügyi csop. III. oszt.
Magyarországi Pincér-Egyesület---------------------------------- -
Helyeszközlő leitár (10% leírás után) ---------------------------
Magyar óvadék- és Ieszámitolóbank------ ------- ----------------
Magyar óvadék- és leszámitolóbank-betét----------------------
Fogyasztás (készlet) -------------------------- ----------------------
Kártya (készlet)----------------------------------------- ----------------
Házbéróvadék------------------------------------- ----------- -------
Házbér (előre fizetett)------------------------------------------------
Könyvtár (10% leírás után) ----------------------------------------
Útiköltség-előleg — ----------- --------------------- — ----------
Szaklap hirdetési kinlevőség-------------------------   —
Khogler Győző..........................— --------------------------------
Előleg ------------------- --------------------- ------------------------

12
15
34
61
58
63
64 
64 
68 
69 
69 
72 
74 
79
79
80 
79

Korona
54327 

10.52132 
10.418 — 
10.000 — 
1.888'— 
1.637-06 
6.020-30 

654-23 
56080 
37-20 

1.450-■ 
483-33 

2.416-53 
515-46 

1.154-55 
18616 

1.031-75
49.517-96

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

Gróf Lazánszky Béláné alapítvány — •
Kammer Ernő alapítvány....................
Frohner-alapitvány-----------------------
Tartalékalap.....................................—
Vagyonmérleg -------— ------------------
Biztosíték --------------------- ----------
Világosság könyvkereskedés, Budapest
Lefkovits j. és Társa, Budapest -------
Letét ............ -  — —-------- --------- — •
Tőkeszámla mint tiszta (törzsvagyon)

Korona
2 2.000 —
4 2.000- -
6 lO.OOr

24 1.38 40
48 565 5)
54 2-
75 368 76
77 388-95
77 20 —
10 32.768-35

49.517-96

Tartozik

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16 
17

Temetkezési költség ------- — -
Gyógyszer  ---------- — ----------
Leltár (10% leírás)-----------------
Hirlap — — ----------------------
Tekepálya --------------------------
Rendkívüli segély -----------------
Fizetés --------- ---------------------
Kammer Ernő alapítvány — — -
Szaklap — -----------— — — -
Helyeszközlő leltár (10% leírás)-
Ertékpapircsökkenés — ............
Helyeszközlő f iz e té s .................
Betegsegély és táppénz ---------
Házbér ------------------------------
Helyeszközlő költség............—
Könyvtár (10% leírás)-------------
Általános költség —......... — — -

1 1
Veszteség- és nyereségszámla.

~ r

i
K övetel

15
22
42
47
50
57
62
6368
71
71
72
73
74 
74

Koron
■81l 

2.046 
1.169 

211 
100 
233 

5.725 
80- 

1.558- 
ISI 
781- 

8.100- 
2.377- 
4.026- 

573 
268 

8.157

•40
75
03

36.403-12

1
2
3
4
5
6
78
9

10 
11

Gróf Lazánszky Béláné alapítvány (nyereség)--------- -
Segélyszámla — — - -------— --- - - ----------------
Tagdíj -  --------- ---------------------- ---------------------
Bankkamat -- — — --------------- -------------------------
Fogyasztás (ital) — — -------— -------- ------------
Kártyajátékát]* -------------------------------------.-------------
Beiratás — — --- —-------------------------------------------
Tekeasztal-játékdij --------------------------------------- -----
Mulatság tisztajövedelme------------------------------------
Könyvtár-alap — ------ --------------------------------------
Tőkeszámla (mint az 1907. évi apadás)-------------------

Korona
9 119*

20 4.162-29
-- -- ---- 34 24.162-70
__________ 52 325-80
__ *___ ____ 68 168-18

69 506-92
__ ________ 70 2.080 —
__ ____. . . 70 2.284-79
__ ________ 75 349-64
__ ____— 77 565-50

10 1.685-30

36.40312

Tartozik Tőkeszámla. Követel

1 Veszteség- és nyereségszámla (f. év apadása) —........................................—
Korona };

1.685-30 1
2 Vagyonmérleg egyenlege (törzsvagyon) -------— ..........- — — — — — 32.768-35

34.453-65 j

Vagyonmérleg (az év elején lévő vagyon összege) —......... ............. 48
Korona

34.453-65

34.453-65

háznagy.Vizváry Béla s. k., aleinök. Faber O szkár s. k., titkár. Dobler István s. k., elnök. Porjesz Samu s. k., pénztáros. Kováts József s. k.,
A fenti számlákat a mellékletekkel és könyvekkel együtt pontosan megvizsgáltuk, a főkönyvvel összeegyeztetve mindent rendben találtunk, miért is a fenti vagyonmérleget, veszteség- es nyeaseg- 

számiát a törvényes szabályoknak megfelelően helyesen összeállítottnak minősítjük. . . ...
Kopcsinovits Antal s. k., számvizsgáló. Vida Lajos s. k., számvizsgáló. Ladányi Kálmán s. k., számvizsgáló.
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