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Aljas merénylet szervezeteink 
ellen.

A k opók  szim atja hazugdenunciálásra.
A magyarországi szervezett munkásság 

már annyira megedzett a sok üldöztetések
től, hogy már a hatalom és kizsákmányolok 
részéről jövő' legnagyobb gazságok és jog
fosztások sem lepik meg a szervezett 
munkásokat. Emlékszünk még azokra az 
üldöztetésekre, amikor Bánffy kiirtani akarta 
a szocialistákat a föld színéről. Emlékszünk 
még egy «eró's kezű - legényre is, Tisza 
Pista grófra, aki erős kezének'íitogtatásával 
akarta tönkretenni a munkásszervezeteket.

A szervezetek ma itt állnak, a szociál
demokrata párt megerősödve hatalommá 
nőtt, de Bánffy és Tisza a feledés homályá
ban ma kénytelenek beismerni, hogy erő
szakkal, brutalitással sem lehetett a munkás
mozgalmat tönkretenni Magyarországon 
sem. De időmultával változnak a viszonyok, 
az elvek. A liberalizmust felváltja a polgári 
demokrácia. E kettőt magába szívja a 
konzervatív klerikalizmus s lesz belőle 
^nemzeti koa!ició».

Nos, amióta ez a vegyes társaság uralmon 
van, azóta a szervezett munkásság köz
szabadsága bitang jószág lett. Egyesülési, 
gyülekezési, sajtószabadságunk harmincad 
sorsára jutott. Ma, a «nemzeti» éra alatt, 
teljesen elegendő, ha egy elaljasodott fél
bolond valamely munkásszervezetet bitang 
hazugsággal denunciál, vagy egy névtelen 
levél a hatósághoz elég arra, hogy orvul 
megtámadják a munkások szervezeteit, csak 
azért, hogy a hatalom kezelői kedvükben 
járjanak kényéradó gazdájuknak.

Nem felejtettük el még, hogy a kávé
főzők szervezetét is gaz denunciálásra 
függesztette fel a fekete gróf s kiderült, 
hogy a besúgó aljasul hazudott.

Most ismét arról megemlékezünk ehelyütt, 
hogy két szervezetünk ellen valami el
vetemült gaz merényletet akart elkövetni. 
Ugyanis március 24-én 5—6 ára közt a 
Kávéssegédek egyesületében megjelent a VI. 
kerületi elöljáróság rendőri asszisztenciával 
és lepecsételte a pénzszekrényt és az író
asztalok fiókjait.

Miért? Mert valami bitang, elzüllött alak 
denunciálta az egyesületet, úgy lehet a 
munkáltatók megvesztegetésére ? Lehet ! 
De kelle-e ina megvesztegetni ily hazug
ságra valakit? A mai munkásüldöző politi
kájukkal a hatalom kezelői a «kutya- -szövet
ség korszakában kifejlesztették a spicli-rend
szert azért, hogy a munkások jobb viszo
nyokra való lörekvését, kulturális előre 
haladását a legpiszkosabb eszközök igénybe
vételével is megnehezítsék, vagy lehetetlenné 
tegyék. Fáj, szörnyen fáj az uralkodó- 
osztálynak, a kizsákmányoló kapitalistáknak, 
hogy nem állíthatják vissza a régi jó időket, 
hogy szabadon rendelkezhetnének újból a 
munkásság fölött. Hogy minősíthetetlen 
kizsákmányolásuk és korlátlan uralkodásuk 
fénykora alábbszállt, ezt a munkások szak- 
szervezetei tették lehetővé, ahol a munkás 
emberré lett.

Megjelenik minden hó 5-én és 20-ftn. 
Telefon 81-05 .

Most, hogy a kapitalistáknak mindenre 
kész végrehajtó közegük akad a koalíció
ban, kérlelhetetlenül a szervezetek kivégzését 
követelik.

Most a mi szervezeteinken a sor. Egy
szerre kettőt próbálnak kikezdeni hazug 
besugások alapján.

Az éttermi segédek szervezetében is napo
kon keresztül folytatták a vizsgálatot. Még 
alapot nem találtak a felfüggesztésre. De,
— ha kell, — lesz alap.

Szaktársak! Mi a teendőnk ezekkel a 
zaklatásokkal szemben ? Az üldöztetésekre 
is csak egygyel felelhetünk és feleletünk 
ez legyen: a kizsákmányolás ellen vas 
fegyelemmel szervezzük a szervezetleneket. 
Az üldöztetések ellen és szervezetünkért 
megfeszítjük minden erőnket, hogy az 
előbbit lehetetlenné tegyük, az utóbbit meg
védelmezzük. De meg kell tisztítani szer
vezeteinket a hazug denunciánsoktól is. 
Aki nincs velünk, az ellenünk. Aki ellenünk,
— az gaz árulóé

A munkások kenyér- és kultúrharcának 
árulóit nem kímélhetjük még akkor sem, 
ha azok agyalágyultak. Azért kíméletlen 
harcot kell indítanunk a denunciánsok ellen.

Legyünk kevesebben, de, akik leszünk, 
legyünk bátor, kitartó és öntudatos harcosai 
a szociáldemokráciának, a szervezetnek, a 
közügynek, amely a pincérséget is a gazda
sági és politikai elnyomatás alól fel
szabadítja.

A szervezett m unkásoké a jövő 1 
Tehát szervezzük az em beriséget!

A vendéglősipar mocsarából.
ii.

A vendéglős burzsoák megteremtették 
maguknak a vendéglős-iparban az ipari 
uralmat. Erkölcsi hatalmuk bármily erkölcs
telen, gazdasági fölényük bármily dolog- 
kerülők, politikai hatalmuk bármilyen analfa
béták és jogliprók, a vendéglős-iparból ered 
a mai kapitalista társadalomban.

Kizsákmányolok, szavazópolgárok, tör
vényhatósági bizottsági tagok, városi taná
csosok, esküdtbirák, háziurak és a Ferenc 
József-rend lovagjai csak azért lehetnek, 
mert vendéglősök. Az ipar az < Ő * köz
kincsük ! Aki tehát az ő közkincsüket meg 
akarja ismerni, annak meg kell ismerni a 
vendéglős hurzsoákat, akik egy nagy mocsár- 
világot teremtettek a saját képükre.

Amilyen a vendéglős, olyan az üzlete; 
amilyen a vendéglősök társadalom- és 
gazdaságpolitikai helyzete és felfogása, 
olyan a mai vendéglosipar. Minden üzletre 
a tulajdonos képe és az egész vendéglős- 
iparra a vendéglős burzsoázia* képe van 
rányomva. És különösen ironikus kép, 
hogy a vendéglős burzsoák, kik majdnem 
mind egy hazujias, liberális pártnak az 
előcsahosai, kiilön-ktilön és mind együtt
véve egy hatalmas, nemzetközi iparnak 
állnak a szolgálatában, de gyűlölik munká
saiknak nemzetközi szervezetét.

A világ minden részét elárasztották egy 
nagy alkoholtengerrel, megmérgezték vele

SZERKESZTŐSÉO ÉS KIADÓHIVATAL;
VII. kerület, Kertész-utca 25. szám, I. emelet 10,
ahová n kéziratok, levelek és pénzküldemenyek küldendők.

Kéziratok vissza nem adatnak.

az egész emberi társadalmat és dacára 
nagy hazafiságtiknak, az összes nemzetek 
fiait, különbség nélkül, arra kényszerűik, 
hogy sajátítsák el rossz burzsoá-módjukat: 
inni, dorbézolni, fetrengeni az alkohol 
mérges mocsarában. Szinte rákényszeritették 
a mai társadalomra az ivás virtusát és 
meghonosították a liberalizmusnak egyik 
(civilizáló* eszközét, az alkohol-ivást, ugy- 
annyira, hogy azt egészen kultuszszá emel
ték. Ma már ott tartunk, ott a vendéglős 
burzsoázia alkohol-tengeréből egy bűzös, 
nemzetközi mocsár lett. Egy mérges, bűzös 
mocsár, amely uralma alá "hajtotta nemcsak 
a vendéglős-ipar munkásságát, hanem az 
egész emberi társadalmat osztálykülönbség 
nélkül.

Mi, szervezett éttermi segédek, tisztán 
látjuk, hogy a mai társadalomnak három 
főbetegségc van : a tömegnyomor, az alkohol 
és a prostitúció. A mai vendéglős-ipar 
ebből a háromból nyeri táplálékát. A ven
déglős burzsoázia ebből a háromból élős- 
ködik: kizsákmányolja alkalmazottait, akik 
tömegesen nyomorognak és züllenek e l; 
a modern technika vívmányai szerint be
rendezett csapszékeiből patakként ömlik az 
emberiség szervezetét megfertőző alkohol; 
remegő kezével leszakítja a nyílt és titkos 
prostitúciónak uzsora-virágát. És e három 
beteges táplálékának pénzviszonyba mártott 
keveréke fölött korona gyanánt dinasztikus 
szellemmel ott díszeleg az cipartársulaD, 
mint a vendéglős burzsoázia nagypolgári 
klikkjének találkozóhelye, mint a vendéglős 
burzsoák szellemi és fizikai impotenciában 
szenvedő «érzéketlen testületé .

Íme, egy csapásra rájöttünk azokra az 
okokra, melyek a vendéglős burzsoákból 
felebbvalókat szültek. És alig hogy magukra 
öltötték a kizsákmányolok palástját és az 
éhséo; korbácsával végigsuhintottak rajtunk, 
lehullott szemünkről a patriarkalizmus 
szentimentális fátyola és kapzsi kizsákniá- 
nyolóink kiragadtak bennünket a szolga- 
Ielkiiség bárgyuságából.

íme, ma inár tiszta sor előttünk, hogy 
a mai vendéglős burzsoázia ipari uralma 
abban a pillanatban megszűnne létezni, 
amely pillanatban nem lehetne többet a 
kizsákmányolásból, az alkoholból és a 
prostitúcióból tökét kovácsolni.

Tagadhatatlan, hogy a vendéglős-ipar 
egyik legundokabb mocsárvirága a — 
prostitúció. A kapitalista társadalom, hogy 
rothadt és ingadozó uralmát ‘ fentarthassa. 
nemcsak az ^alkohol civilizációra*, hanem 
a prostitúció kultuszra* is rászorul. És éppen 
a prostitúciónak az a legjellemzőbb oldala, 
hogy a nemi élvezetet egy különös kultuszszá 
emelte. Ls ezt u burzsoá-morált a vendéglős 
burzsoázia beengedte az étterembe. Otí ül 
a kárpitozott éttermek falai között, a 
restaurantok oszlopcsarnokainak plüs- 
foteljeibcn. Eltekintve az országban szét
szórt hotel-garnik és egyéb szállodák 
rendez-vous-szobáitól, melyekben a magas 
állású államférfiak, szolgabirák, a klérus, 
rendőrkapitányok, polgármesterek, föld 
birtokosok, tőkepénzesek és egyéb hatalmas 
urasatok kerülnek hadilábra a burzsoázia 
családi szentségének fogalmával — egy-egy
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boldog pásztoróra árán; eltekintve, hogy a 
vendéglős-ipar mai berendezése számtalan 
variációban csábítja a fogyasztó publikumai 
a nemi élvezet szenvedélyére, a vendéglős 
burzsoázia nagy lelkiismeretét ez mind 
nem háborgatja, széles lelkét ez még mindig 
nem elégíti ki.

Már múlt cikkünkben rámutattunk, hogy 
a munka szerzett nekik pénzt, a pénzből 
tőkét, a tőke sok járadékot; bekerültek a 
fővárosi tanácsba: a fővárosi tanácscsal 
kiheríltették az ipartörvényt és egy szabály
rendeletet hozattak maguknak, melynek 
segítségével egy hatalmas kéivirággá nőtt 
a szállodás- és vendéglős-iparban a szoba- 
és pincérlányok titkos prostitúciója.

A kereskedelemügyi miniszter egyik 
rendeletében, melyet 1900-ban adott ki, 
kendőzés nélkül azt mondja: «a törvény- 
hozás azokat az iparokat, helyesebben 
foglalkozásokat kívánta az ipartörvényben 
engedélyhez kötni, melyek természetűknél 
fogva rendészeti szempontokból ellenőrzést 
tesznek szükségessé. Vagyis: a vendéglős- 
iparban bízni nem lehet, mert azt természe
ténél fogva rendőri felügyelet alá kell 
helyezni, mint valami egészségi lappal 
ellátott nőt, mert az I. T. 10. §-a szerint: 
«a fi gadó, vendéglő, korcsma, sörház, 
pálinkamérés, kávéház és kávémérési iparágak 
megkezdése és tartása engedélyhez kötött*.

Tehát 1848-ban a magyar proletárok ki- 
küzdötték a vendéglős burzsoáziának a 
politikai jogokat; választó polgárokká 
lettek; a kormány politikai aspirációkból 
adott nekik egy ipartörvényt; bár nem 
tagadhatja, hogy a vendéglős-ipar termé
szeténél fogva rendőri felügyelet alá való, 
de számítva a vendéglős burzsoázia szol
gálatára, a másik kezével visszaadja nekik 
azt, amit az egyikkel elvett és az ipar
törvény 11. §-ában már megengedi, «hogy 
az engedélyhez kötött iparokról valamennyi 
törvényhatóság és rendezett tanácsú város 
köteles szabályrendeletet hoznia.

Mit jelent ez ? Nem mást, minthogy a 
vendéglős burzsoázia üljön be a városi 
tanácsba és herélje ki az ipartörvényt. 
Teheti ezt annál bátrabban, mert a keres
kedelemügyi miniszter 1903-ban kiadott 
rendeletében igy okoskodott: «az a körül
mény, hogy valaki rendőri felügyelet alatt 
álló kéjnőknek albérletben tartásával foglal
kozott, egymagában véve a szállodai ipar- 
engedély megtagadására indokol nem szol
gálhat*. (K. M. 10.825/903.)

A vendéglős burzsoázia tag lelkét e 
tények mind nem izgatják. Sőt nyugodtan 
mondhatjuk: nincs ipari burzsoázia, amely 
nagyobb lelkiismeretlenséggel bírná kiját
szani a parlament törvényeit, mint a ven
déglős burzsoázia.

Látjuk, hogy szobalányokon kívül pincér
lányokat alkalmaznak cselédkönyvvel, ám 
sokszor minden okmány nélkül. Tönkre
ment nőszemélyek, kik tegnap még a <vörös 
lámpában* táncolták a János vitéz keringő- 
jét, holnap fessen, felcicomázott kosztümben 
eléd teszik a Szalvátor-sört vagy a Sectet. 
Hiába tiltja a törvény az éj bizonyos órái
ban a női munkát. A vendéglős burzsoázia 
tág lelkiismeretével tulteszi magát az em
beriességen, kijátssza az amúgy is hiányos 
liberális törvényeket s a nagyvárosi reklám
oszlopok tolakodó plakátai Ős-Budavára- 
féle«tulipánvárosról» regélnek,vagy a Vigadó 
purim-báljára csalogatnak; vörös lámpás, 
függönyös ablaku Bodegák ajtói mögül 
fess hölgyecskék hívogatnak; füstös pince
éttermek mélyéből schrammel zene és szak
képzett pincérlányok a Kossuth-nótát éne
kelik; gurul az arany, gurul az isteni pénz, 
egész nekatombákká, egész piramisokká nő, 
nő és nő, és tekintélyes polgárrá avat szá
mos vendéglős burzsoát, ki tegnap még 
talán kéjnőknek albérletben lakást adott, 
avagy a kamcsatkai első cigányzenekarnak 
volt a bőgőhordozója. Tönkrement nősze
mélyek, hajótörött félvilági hölgyek szeren
csétlenségéből igy nő egy kapitalista uzsora- 
virág a vendéglősipar kellő közepén: a titkos 
prostitúció uzsoravirága.

Van-e még kishitű éttermi munkás, aki 
tagadni bírná a vendéglősipar burzsoáziájá
nak romboló munkáját? Ha van, az nézzen 
át Németországba, a pincérlányos vendéglős
ipar hazájába és olvassa el Kampffmeyer 
statisztikai adatait, aki kimutatja: ahogy 10 
nő közül, akik venerikus (siphilis) betegség
ben fekszenek a kórházban, 9, mond kilenc 
pincérnő. Tehát 90%-a a venerikus beteg
ségben szenvedő nőknek pincérlány, kiknek 
a m unkában a vendéglős burzsoázia a 
felebbvalójuk.

A prostitúciónak agyonhajszolt vadát az 
uralomra jutott vendéglősipar befogadta; 
kinyitotta alkohollal áztatott üzleti kapuit a 
félvilági kultúrának és a megbecstelenitett 
vendéglősipar koronája, az érzéketlen ipar- 
társulat, kiherélted az ipartörvényt a fővárosi 
tanácscsal, egy szabályrendelet papirossal; 
és a vendéglős burzsoázia kizsákmányolja 
a bukott nőt éjjel s odadobja az elvháj- 
hászó nagyérdemű közönségnek egyszer 
úgy, mint italrezervoir, másszor a kéjencek- 
nek nemi szenvedélyük levezető kanálisa 
gyanánt; az ipartársulatnak pedig be kell 
fogadni a vendéglős burzsoáziának eme 
alakjait, mert igy kívánja ezt az állam, a 
kincstári kassza, a kapitalizmus forradalmi 
liberalizmusa! Nincs visszavonulás, nincs 
menekvés! A vendéglős buzsoáziának végig 
kell játszani forradalmi szerepét: széjjel 
kell tépni minden hitet, vallást, családi 
szentséget és patriarkálizmust!

A vendéglős burzsoázia tehát a liberaliz
must szolgálja és a vendéglősiparból egy 
mocsárt csinált. A szervezett éttermi segédek 
a szocializmusnak állnak a szolgálatában 
és a szocializmus a vendéglősipart ki fogja 
emelni a kapitalista mocsárból. A szervezett 
éttermi segédek szervezete uj embereket, 
uj kultúrát, uj erkölcsöket fog teremteni a 
vendéglősiparban. És a jövő vendéglős 
ipara nem egyesek, hanem az egész emberi
ség közkincsévé fog válni, mert a mai ven
déglősipar mocsarában egy ingoványos ut 
húzódik végig a pincérnők titkos prosti
túciója, melyről Bertillon azt mondotta: 
aolyan utakon, melyeket az egész világ tipor, 
fü  nem nő». Boór Jenő.

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

Vita a «Revue»-számolás 
rendszeréhez!

(Sch.) Az 1907. évi október hóban meg
tartott országos értekezlet az ott megválasz
tott 11 -es bizottságot a többek közt arra is 
utasította, hogy a «Revue -számolás megvaló
sítására készítse elő az ország pincérségét, 
s az e körüli vitát lapunk utján indítsa 
meg. A vita anyagából aztán dolgozzon ki 
tervezetet, melynek alapján a «Revue«-számo 
lás megvalósítandó lenne. Bár lapunk 
hasábjain már két cikkben is irt Krausz 
Ferenc szaktársunk a < Revue*-ről, amelyen 
azonban nagyon is érezhetők voltak még a 
kongresszuson elhangzott beszédek nyomai. 
Azért már eleve kérjük t. szaktársainkat, 
akik a jelen cikksorozat befejezése után a 
cRevues-számolás miként való megvalósításá
hoz hozzászólnak, objektíve, a viszonyokat 
mérlegelve, inkább bizonyos tervek formá
jába öntve adják le véleményüket, hogy 
azokból tervezet készülhessen, melynek 
alapján a tervet megvalósíthassuk.

Meg kell azonban jegyeznünk azt, hogy 
mi, akik a kapitalisztikus rendszer ellen 
küzdünk, tisztában vagyunk azzal, hogy a 
pincérség gazdasági helyzetének megjaví
tását nem feltétlen a - Revue»-rendszer be
hozatalában látjuk. Hogy a Revue»-számolás 
nagyban emelné a pincérség helyzetét, ahoz 
szó sem fér. De hogy feljogosítson' ben
nünket azokra a vérmes reményekre, ame
lyet egyes szaktársaink várnak tőle, azt hinni 
szeretnők. Ki keli még azt is jelentenünk 
(dacára a sok oldalról jövő sürgetésnek), 
hogy eddig azért nem foglalkoztunk érde
mileg a «Revue'-számolásnak kérdésével,

mert részben nem aktuális, de meg számolni 
kellett azzal a körülménynyel is, hogy a 
főpincérek ezideig --  tisztelet a kivételnek — 
sem a kávéssegédek, sem az éttermi segé
deknek a mozgalmában részt nem vettek, 
sőt részben titkos örömmel nézték volna 
annak pusztulását. Nem akar ez vád lenni, 
de hogy igy volt, bizonyíthatjuk úgy a fel
szolgáló kávéházi, mint az éttermi szak
társainkkal. Azonban a materializmus vas
törvényei s az öntudatosság vas logikája 
őket is arra késztette, hogy érdekeiket csak 
úgy védhetik meg, ha az osztálytudatosan 
szervezett szaktársaikkal karöltve haladnak 
azon az utón, amely bár az előjogokat meg
szünteti, de a gazdasági és társadalmi helyze
tüket megjavítani törekszik. Hogy aktualitása 
is van a jelenleg megkezdett cikksorozatunk
nak, ezt azzal igazoljuk, hogy a fürdőüzle
tekben, ahol nem köt bennünket szerződés, 
igen helyesen cselekednének a szaktársaink, 
hogy ahol csak módjukban lesz, a «Revue»- 
számolást megvalósítanák.

A fentieknek az előrebocsátásával s a ma
gunk nézetének annakidején való kifejtésé' 
a «Revue»-számolás tekintetében fentartjuk, 
Most pedig közreadjuk Friedmann szaktár
sunknak a «Revue»-számolásról szóló cikk- 
sorozotának bekezdését.

«Revue»-számoIás.
Vitabevezetés a fenti rendszerhez az 1907 

év október havában tartott kongresszus1 
határozatra.

I.
(F. S.) Amidőn arra a nehéz feladatr? 

vállalkoztam, hogy most, amikor a pincér- 
munkásság mozgalma a gyupontban áll 
méltán érhetne az a vád, hogy a «Revue» 
rendszer fölötti vitának a beállításával az 
amúgy is izgulékony kedélyeket még jobban 
fel akarom lovalni.

Nem! Még mielőtt ez a vád elhangzana, 
teljes erőmből tiltakozom ellene és pedig 
egyszerűen azon oknál fogva, hogy igenis 
most kell tiszta bort önteni a pohárba, mos' 
kell tisztán látnunk, ám hadd lássuk, miért 
is akarunk tulajdonképpen küzdeni. Vájjon 
érdemes-e egy oly dologért harcot provo
kálni, amelynek kétes eredményeiért, egész 
határozottan merem állítani, még a kisujjun- 
kát sem érdemes megmozgatni.

Ebbe a káoszba óhajtanák egy kis rend
szert beleönteni, hogy legyen egy támpon
tunk, ahonnan kiindulva, talán el fogjuk 
tudni érni a végcélt, amelybe mi, pincér
munkások mindnyájan, kivétel nélkül egy
formán bele tudunk nyugodni.

Ebbe a sötétség által megteremtődött 
káoszba szeretnék bevilágítani a mi szövét- 
nekünkkel, a világosságot terjesztő szociál
demokrata tanokkal. Hogy ez mennyiben 
fog sikerülni nekem, az fokmérője lesz 
annak, hogy két éves mozgalmunk ideje 
alatt hányán vérteztük fel magunkat a 
szociális tudás fegyverével, azzal a fegyver
rel, amelyből az igazi öntudatosság fakad.

Hogy magát a «Revue*-rendszert a jó 
vagy rossz oldaláról megvilágíthassam, 
vissza kell térnem az áldatlan múltra, amely
ből a jelenlegi főpincéri rendszer kialakult. 
Hogy a pincéri rendszer egyáltalán meg
teremtődhetett, annak okát legelső sorban 
abban a lélektani motívumban találhatjuk 
meg, amely közös vonása minden egyes 
munkáltatónak és ez a profit-düh által 
szuggerált kizsákmányolásban nyilvánul meg.

Mint egy megjegecesedett igazság áll 
előttünk ama tény, hog ya mi jóakaróinknak, 
a pocakos vendéglősök és kávésoknak, 
akikkel ő szerintük karöltve kellene halad
nunk, szükségük volt egy oly eszközre, 
amely az ő érdeküket szolgálja és pedig 
oly módon, hogy azáltal semmi kár ő reá
juk ne háramoljon.

Az eszközt megtalálták a régi jó idők 
Mpincerében. Valóban valami nagy agya- 
furtságra nem is volt szükségük, hogy erre 
rájöjjenek, hisz a kézen fekvő példa elő- 
tük volt. 1



1908 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazóiak Szaklapja 3. oldal

Ott voltak a régi rabszolgatörténetek és ' 
azt egyszerűen lemintázták, csakhogy na
gyobb rafinériával, mint dicső elődeik, a 
spanyol telepitvényesek. Ugyanis abból a 
rabszolgatörténetekből azt olvasták ki, hogy 
azok a telepitvényesek, hogy fékentarthas- 
sák a mindig elégetlenkedő és renitenskedő 
rabszolgákat, ugyancsak azokkal a saját 
vérükből való rabszolgafelügyelőkkel fékez
ték meg, akit felszabadítottak közülök. Ezek 
aztán még kegyetlenebbek voltak, mint 
maguk a rabszolgatartók, mert félnie kellett, 
hogy ha nem azok parancsa szerint cselek
szenek, hát visszasillyesztik abba a sorba, 
amelyben voltak.

Így tettek velünk is a mi jó főnökeink 
és ez a tulajdonképpeni megteremtője a 
főpincéri rendszernek. Fordult a kocka! A 
rabszolgahad felszabadította magát abból a 
járomból, amelyben oly soká sínylődött és 
megmutatta, hogy emberré lett, emberiesen 
gondolkozik, a bosszú nemtelen fegyverét 
messze eldobta magától és keblére ölelte a 
véréből való vért, a felügyelőt.

A felszabadult pincérmunkás úgy gondol
kodott, hogy mennyire fájhatott a főpincé
reknek az, hogy a főnöki agyafúrtság nekik 
oly szerepet juttatott a múltban. Csalódtunk! 
Mert ők a múltban nekik juttatott szerepet 
továbbra is meg akarják tartani, habár 
annak kegyetlenségeit már nem is kell 
gyakorolniok, de annak az állásnak előnyeit 
továbbra is biztosítani kívánják az ő kivált
ságos osztályuknak.

(Folytatjuk.)

Szervezkedéssel érjük el helyzetünk 
ja v ítá sá t!

SZEMLE.
Éljen a Tanács! Nem lesz többé 

semmiféle ragályos betegség a fővárosban, 
mert a bölcs tanács kitalálta, mivel lehet 
útját állni.

Ne tessék ám azt gondolni, hogy talán 
az öreg Forel bácsinak köszönhetjük mind
ezt; igaz, hogy 2 nap beszélt a jó bácsi 
a világhírű Psziliopatológ, a szociál- 
higienáról, de hát a mi bölcs Tanácsunk
nak nincs erre szüksége, mert ők túljártak 
mindenki eszén és hoztak egy rendeletet, 
melyen böcsös ábrázatjuk is rajta van s 
melyhez hasonló jókat kívánunk.

Nincs éhtifusz, nincs vörheny, meg van 
mentve a haza.

Azt hiszi, aki e sorokat olvassa, hogy 
megkettőztették a kórházak és az orvosok 
létszámát, vagy talán leszállították az élelmi
szerek árát, avagy talán egészséges munkás
lakásokat építtettek! Dehogy! Hisz ez 
pénzbe, sok pénzbe kerül. Ok inkább hoz
tak egy rendeletet! A főváros bölcs tanácsa 
ebben kimondja, hogy minden vendég a 
kávéházban vagy vendéglőben külön kap 
egy kiflit vagy zsemlyét a pincértől. Ter
mészetes, hogy ez már elég ahoz, hogy 
eleje vétessék a ragályos betegségek ter
jedésének. A fővárosi tanácsnak ezen ren
deleté nem lehet komoly bírálat tárgya, 
legfeljebb csak szánakozást keltett azok 
iránt, akiknek ily választott tanácsuk van; 
köszönetét nem igen kapnak senkitől ezen 
bölcs eljárásért.

Van fővárosunkban egy szerény munkás- 
osztály, amely — azt lehet mondani igazi 
kultur-szolgálatot végez: ezek a kávés- és 
éttermi segédek. Ezek a kizsákmányolt, ki
szipolyozott emberek isszák meg ennek a 
levét. Ezeknek az embereknek kettős lett a 
feladatuk; eddig azt kellett tanulniok, hogy 
a kávét habbal, föllel, világosan vagy 
barnán issza a vendég, milyen újságot 
olvas, milyen széken ül, melyik asztalhoz 
ü l; ez azonban mind kevés volt s szerzett 
nekik a tanács még egy munkát: tanul
mányozzák most még azt is, hogy a ven
dég milyen süteményt kedvel.

Én azt hiszem, lesz annyi jóizlés a kávé
házba és vendéglőbe járókban, hogy nem 
fog ilyen hülye rendeletét elismerni, még

kevésbé magát Így vezetni hagyni az 
orránál. A többit pedig rábizom a szervezett 
kávés- és éttermi segédekre.

Oriinfeld Mihály
kávéssegéd.

A budapesti pincéregylet március 
30-án tartotta tisztújító közgyűlését. Elnök 
lett Vizváry Béla, II. elnök Kopcsinovits 
Antal, pénztáros Porjesz Sámuel, háznagy 
M. Kovács József,

A közgyűlés lefolyását jövő számunkban 
hozzuk.

Éttermi pincérek győzelm e a Lukács- 
fürdőben. A Lukácsfürdő éttermének 
személyzete március hó 19-én este házi
értekezletet tartott. Ezen, Mány Gábor tar
talmas beszéde után, Kánya elvtársnő 
részesítette éles bírálatban a házban ural
kodó visszaéléseket. A sikeres gyűlés ered
ménye az volt, hogy Tolvay ellenőr urat 
és jobb kezét, a durvaságáról hirés Fischer 
fölirót, valamint a szervezett munkásságot 
fitymáló Friedrich felirónőt az üzletből ki- 
bojkottálták.

A legénykedő vendéglős ur. A buda
pesti éttermi segédek szervező bizottsága 
március hó 22-en megjelent Spalt Mátyás 
tattersalli vendéglősnél és felszólította őt, 
mint a Vendéglősök Ipartársulatának vá
lasztmányi tagját, hogy az ipartársulat és a 
Budapesti Pincéregyfet közt létrejött kollek
tív szerződést írja ő is alá. Spalt ur azon
ban nagy legény, bakonyi termés, ki is 
jelentette hát, hogy ő senki emberfiával 
szóba nem áll és ha bármely - gaz szocia
lista:) jönne hozzá ilyen irányú követeléssel, 
élve nem fog üzletéből eltávozni. Az ön
tudatos pincérek mindenesetre módját kerí
tik annak, hogy Spalt urat kissé megszelí
dítsék és ottani szaktársaik érdekét bizto
sítsák. Felhívjuk azonban Spalt urra az 
összmunkásság figyelmét is.

Az Edeim ann-éttercm  főpincére rossz 
gazdasági helyzetét tovább nem lévén haj
landó eltűrni, a jól szervezett éttermi sze
mélyzet segítségéhez folyamodott és ered
ményesen. Az éttermi segédek öntudatos 
főpincér-szaktársukkal szolidaritást vállaltak 
és öt percnyi sztrájk után rákényszeritették 
a gazdát a kupon-rendszer bevezetésére.

Kávéfőzők köréből.
K r i t i k a .

Ez azok közé a rossz dolgok közé tar
tozik, amelyet mindenki gyakorolhat. Ter
mészetesen mindig mások munkáját szokták 
nagy figyelemmel kritika tárgyává tenni.

így jártam én Zilahy szaktárssal, akit a 
( Közgyűlés előtto cimii cikkem, úgy látszik, 
nagyon érzékeny oldalán találhatott, pedig 
én nem neveztem meg egyéneket, csak 
felhoztam azt cikkemben, hogy szaktársaink
nak egy része lanyha nemtörődömséggel 
nézte á szervező bizottság nehéz munkáját 
a felfüggesztés kritikus napjaiban és csak 
akkor tudnak ordítozni, amikor rendben 
van minden, hogy a koncon marakod
hassanak.

De hát én ezt most is fentartom. Es 
megbocsát, kedves Zilahy szaktárs, de én 
bizony kacagtam egy kissé azon, hogy ön 
az én cikkemet érthetetlennek és ízléstelen
nek találta.

Ha én önnek ezzel örömet okozok, hogy 
kijelentem, miszerint Ízléstelent és érthetet• 
lent irtani, ám tessék: már ki is jelen
tettem. De hogy ön az én érthetetlen cik
kemre mégis válaszol, ezt igazán nem 
értem.

De ugye, Zilahy szaktárs, ön nagyon is 
megértette az én érthetetlen cikkemet, sőt 
jobban megértette, amint én csak gondolni 
is mertem volna.

Mert az én cikkem egyének megnevezése 
nélkül szólt a gyáva visszahúzódó elemek
nek. És ekkor feljajdul Zilahy szaktárs, 
akiről mindig úgy tudtam, hogy lelkes 
tagja és előharcosa a szervezetnek.

Vagy talán nem igy van, Zilahy szak
társ? Mert azt nem akarom elhinni, hogy 
ön saját magára süsse reá a nemtörődöm
ség és gyávaság bélyegét. Ezek után pedig 
mégis azt kell hinnem, hogy ön vagy 
mások helyett jajdult fel, vagy pedig az éri 
ízléstelen cikkem önre is ráillik.

Csak türelem, kedves Zilahy szaktárs! 
Ne gorombáskodjunk. Majd talán írunk 
mi jobbat is. Ha pedig nem, akkor a mi 
szerkesztő-elvtársunk a rossz cikkeinket 
szépen elteszi a — papírkosárba.

De most térjünk a következőkre: Azt 
irja a cikkében: Nem tartja szerencsés 
dolognak, hogy az egyesület feje valami 
felsőbbséget hangoztatott kávéfőző és kony
halegény között. A másik helyen pedig irja 
Zilahy szaktárs, hogy tanítani, nevelni kell 
a konyhalegényt arra, hogy teljesítse köte
lességét a kávéfőzővel szemben és tisz
teletben tartsa.

No lássa, Zilahy szaktárs, ön csak össze 
ir minden badarságot. Az egyesület feje 
igenis azt hangoztatta, hogy az egyesület
ben és kint az utcán egyenlők vagyunk, 
de az üzletben kell, hogy a konyhalegény 
elismerje a kávéfőző felsőbségét. De hát 
úgy van az; egyes emberek szeretnek 
minden kis dologból nagyot kovácsolni és 
elkezdenek egyetértést, szeretetet prédikálni 
és tanácsokat akarnak adni, hogy hogyan 
kell az embereket tanítani és szervezni.

De hát akkor Zilahy szaktárs, ne igyon 
ön bort, mikor vizet prédikál. Békét, össze
tartást, a szervezet megerősítését, a tagok 
öntudatra nevelését hirdeti és akik pedig 
egy külön kasztot csinálnak és az alkohol 
élvezése mellett retorikai előadást tartanak 
a Szentkirályi-utcai vendéglőben.

Ez nem vall öntudatra.
Van nekünk szervezetünk. Egy keserves 

küzdelmekkel szerzett egyesületünk, ott van 
a mi helyünk és ott kell tanitani és szer
vezni az embereket, hogy egyesületünket 
nagygyá és hatalmassá építhessük ki.

Es ne fájjon az senkinek, hogy ma Pista 
van a vezetőségben vagy holnap az Imre 
lesz. Álért ez mindig a többség akaratától 
függ, nem egyes emberek szeszélyétől.

És én mindig azt tartom, hogy az igazi 
szociáldemokrata munkások mind vezérek 
és mind közkatonák, nincs] sem első, sem 
utolsó.

Mindenkinek az legyen az elve, hogy 
amely zászló alá sorakoztunk, ott becsület
tel megálljuk helyünket és kíizdjünk mind — 
egyért és egy — mindért.

Bereczky Lajos.

Vigalom. A budapesti kávéfőzők szak
egyesülete március hó 12-én tartott kedélyes 
estélye úgy anyagilag, mint erkölcsileg 
kitünően sikerült. Nem akarok mindenről 
külön-külön hasábos cikket írni, de az 
estélyen «Az angol kisasszonyok» cimü 
bohózatban résztvett szereplők mindegyike 
kitűnő sikerrel megállta helyét és a jelen
lévő vendégek mindvégig nagyon jól érezték 
magukat.

Az estélyen a következő felülfizetések 
folytak be: Bene Pál 1.20, Kovács József 
1.—, Bereczky Lajosné 1.—, Poscharnig 
lánosné 1.—, Nagy Józsefné —.60, Meny
hárt Mihály —.60, Nagy József —.80, Kiss 
Gábor —.20, Varga Balázs —.20, Milus 
István —.40, Nagy István —.40, Czikora 
András 1.—, Galsi István -.50, Kozma
imréné 1.—, Hertl Károly —.50, Fekete
Lőrinc 1.—. Neumann Izidor —.40. Gár
donyi Imre —.80, Dávid Teréz —.40,
Törtei Györgyrié —.40, Klein Samu —.40, 
Földy János —.50, Keresztury Ferenc 1. -, 
Keresztury |ános .20, Kovács János
—.80, Kántos Jánosné —.40, Keszeg István 
—.80 kor.

Úgy a feliilíizetőknek, mint a közremű
ködőknek ezúton is köszönetét mond a 
vigalmi bizottság nevében:

Csernák László, v. elnök.
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Jegyzőkönyv, Felvétetett a budapesti 
kávéfőzők szakegyesületének 1908 február 
24-én tartott rendkívüli választmányi ülé
sén. Jelen vannak Nagy István elnöklete 
alatt 1. alelnök, pénztáros, 1 ellenőr és 11 
választmányi tag. Elnök az ülést megnyitja 
és elrendeli a múlt ülés jegyzőkönyvének 
felolvasását; semminemű észrevétel nem 
merült fel és igy Takács János és Hatos 
István választmányi tagok által hitelesítte
tik. Titkár jelenti, hogy Schartner Sándor 
és Szabó István újra való felvételüket ké
relmezik, mig Lenárd Kálmán és Martics 
Lázár, az előbbi a katonaságnál töltött 
időre, utóbbi öregségére való tekintettel a 
tagdíj fizetése alóli felmentését kérelmezik. 
A választmány a fentnevezettek kérését 
teljesiti. Titkár jelenti, hogy a kávéházi 
takarítónők 29-én estére egy kedélyes es
tély megtartása végett az egyesületi helyi
ség átengedését kérelmezik. A választmány 
megadja. Süvöltős, Kántos és Kovács szak
társak munkás és munkaadó között felme
rült ügyben jogvédelem igénybe vételét 
kérelmezik. A választmány tudomásul veszi 
és dr. László Jenő ügyvédhez utasittatnak. 
Nagy István elnök jelenti, hogy az egyesü
let titkárának 3 havi próbaideje lejárt és a 
pályázatban foglalt feltételek szerint most a 
titkári állás fölött határozni kell. Rövid vita 
után a választmány egyhangúlag határo
zatba hozza, hogy Kovács József titkárt 
véglegesíti és március 1 -tői a fizetését 20 
koronával felemeli. Ezután titkár beszámol 
még a három testvérszakma összváiaszt- 
mányi ülésén hozott határozatokról. A 
26-iki közgyűlésre vonatkozólag a tagsági 
könyvek ellenőrzésével Csermák László 
II. titkár, Rebeles Simon és Horváth János 
választmányi tagok és az ellenőrök bízat
tak meg. Több tárgy nem lévén, elnök az 
ülést bezárja. Kovács József

jegyzőkönyvvezető.

nyújtotta, úgy gondolkodván, hogy a 
pincér-munkásoknak igy is jó, no meg egy 
kis ártatlan profitszerzésre is alkalom nyí
lik azáltal és ezért a lelketlen tényeért 
amúgy sem vonható felelősségre, hiszen 
csak pincér-munkásokról van szó. Szállásy- 
nál alkalmazásban levő szaktársaink azon
ban másként gondolkodtak és másként 
való gondolkodásmódjuknak olyan módon 
adtak kifejezést, hogy a profitot termelő 
munkájukat beszüntették. A hatalmas ven
déglős ur afeletti dühében, hogy munkása 
az ő számadásán keresztet mertek vonni 
még le is gazemberezte őket.

A sztrájk másnap délig tartott, amikor is 
szaktársaink az alábbi «Egyezség® birtoká
ban a munkát újból megkezdték.

Egyezség,
mely egyrészt Szállásy Alajos és más

részt a nála alkalmazásban levő Adám 
Frigyes, Schmab Géza, Büchler Károly, 
Maró István, Wellmann Dezső, Kurucz 
Aurél, Szabó Pál, Cselleda Gyula és Béres 
Béla pincérek között köttetett:

1. Szállásy Alajos, a cRoyah-étterem tu
lajdonosa kötelezi magát, hogy a nála al
kalmazásban levő és fent névleg felsorolt 
személyzetének tiszta, egészséges és élvez
hető élelmezést ad és pedig a következő 
sorrendben: Ebéd egyszerre történik. Reg
geli és vacsora felváltással, kettő-kettő és 
pedig úgy, amint azt az üzleti szolgálat 
megkívánja.

2. A személyzetnek ezen esetből ki
folyólag történt inzultus feletti sajnálatát 
fejezi ki.

3. A személyzetnek a szerződésileg biz- | 
tositott 24 órás szabadnapot engedélyezi és 
az elé akadályt nem gördít.

4. A jelenlegi mozgalomból kifolyólag 
az üzletből 3 hóig senki el nem bocsát
ható.

Kassa, 1908 március hó 23.
Osztálytudatból fakad a szolidaritás 

ereje!

VIDÉK.
Szabadka. Bodrics Miska cigányprimás 

Szabadkán a Pest-kávéházban juttatja ér
vényre «primási» talentumát, amelyért őt 
és zenekarát honorálják is a szabadkai 
«gentri»-csemeték duhajkodásuk alkalmával. 
De', úgy látszik, Miska barátunknak nemcsak 
az itóka szállt a fejébe, de a «gentri»- 
csemeték mintájára őkelme is duhajkodni 
próbált az itteni pincérszaktársakkal.

A napokban történt, hogy a zeneóra 
után egy társaság hallani kívánta Bodrics 
barátunk hegedűjének hangját. Ami ugyan 
nem történt meg. De megtörtént az a 
furcsa eset, hogy Miska barátunk durva, 
sértő hangszálait akarta kipróbálni a pin
céreken. De hát szegény Bodrics ur meg
járta, mert pincér-elvtársaink tudtára adták, 
hogy nemcsak sértő hangját tudják ők el
némítani, hanem a hegedűje hangját is, ha 
a megsértett Grosz Dezső főpincértől, va
lamint a többi pincértől is bocsánatot nem 
kér. Ezt meg is tette a mi prímásunk s a 
következő nyilatkozatot adta le az összes 
helyi lapoknak.

Bocsánatot kérő nyilatkozat. Én, alulírott 
ezennel elismerem, hogy e hó 22-én éjjel 
a «Pest»-kávéházban Orosz Dezső főpiu- 
cérrel szemben durván viselkedtem és őt 
személyében — felháborított állapotomban 
— megsértettem. E cselekedetemért úgy 
tőle, mint a szabadkai szervezett pincérseg- 
öl ezúton is bocsánatot kérek és kijelen
tem, hogy a pincérekkel szemben mindig 
tisztelettel viseltetem. Bodics Miska, 

zenekari prímás.
Sztrájk a kassal «Royal»-étteremben.

\z  elmúlt hó 22-én este ’/s 8 órakor a 
sRoyah-étteremben dolgozó szaktársaink 
sztrájkba léptek. A munkabeszüntetésre 
az adott okot, hogy a munkáltató (Szállásy) 
a személyzetnek a szerződésben is biztosí
tott élelmezést élvezhetetlen minőségben

Fríedman Sándor, Szállásy Alajos s. k. j 
| Sze'man János,
i Kovács Pál,

mint a munkások 
megbízottai.

Mi a magunk részéről csak azon tény 
feletti csodálatunknak adunk kifejezést, 
hogy szakisainknak ily okból is sztrájkba 
kell lépni, holott mi úgy gondoljuk, hogy 
ott Kassán is kell olyasvalami intézmény- I 
nek lenni, amely az emberek egészsége 
elleni merényleteket van hivatva ellen
őrizni. Vagy a munkások egészsége csak 
bliktri ?

Harc a pécsi cseládszerzők ellen.
A pécsi <:Vadember»-szálloda, mint isme
retes szaktársaink előtt, zárlat alatt volt. 
Történt, hogy március 15 én nagyszabású 
bankett volt a «Vadember»-ben. De a ban
ketthez pincér is kell. Már pedig bojkottált 
területre szervezett pincér nem megy dol
gozni. Ezt tudta a ‘Vadember® is, tehát 
sztrájktörők után kellett néznie. Megbízta _ 
Járányi emberhús-kereskedőt a liferálással.' 
Erre megindult a hajsza a sztrájktörő pin
cérekért, ami némi sikerrel is járt, mert 
kutyapecér módjára, kora reggel fogtak 
három gyászvitézt, akiket estig a kutyapecér 
fogva tartott s csak este szabadították őket 
az aljas szerep betöltésére, amit ugyan nem 
sokáig élveztek, mert a szervezettel 20-án 
Mejer Lajos szállodás megegyezésre jut
ván, a sztrájk- és bojkottörőket elbocsátotta. 
Ez ügyet a pécsi emberhús-kereskedők, név- 
szerint Réder Károly és Járányi, meg
ragadták s feljelentést tettek a pincér
egylet ellen. A vizsgálat meg is történt s 
bosszuságára a pecéreknek, a hatóság a 
legnagyobb rendet találta az egyesületben. 
De a dolog nem maradt ám csak úgy 
szárazon, mert a szervezett pécsi pincérek 
ez ügyben értekezletet tariottak, ahol ki
mondták, hogy a kel cupringert sehol ki 
nem szolgálják. Meg kell még említenünk, 
hogy Kieucz Jenő, a nagyváradi hirhedt 
sztrájktörő is városunkba került, de a gyász
alakot szaktársaink még mint vendéget

sem tűrték meg sehol s igy gyorsan odébb 
kellett állni őkelmének.

Itt közöljük a sztrájk- és bojkottörők 
díszpéldányainak névsorát, hogy a szerve
zett pincérség őket alkalomadtán el ne 
felejtse:

Kreltslk István, 
Púm Gyula, 
Bakonyi Elemér, 
Balaits Jenő.

Átadjuk őket a közmegvetésnek.

Kávéssegédek köréből.
A  b ud ap e st i p in c é re k  (k á v é sse g é d e k )  szak -

és munkaközvetítő egyesületének 1908 március 
24-én megtartott kabarett-estélyén a kővetkezők 
fizetlek felül: Nyitrai József 2.-—, Kucher Oyula 
—.60, Burger Mariska 1.20, Brüll Illés —.80, Szuber 
Sándor —.80, Horválh István —.60, Krondorfl kut- 
vállalat 5.—, Törley 20.—, Morei Géza 1.—, Wencz 
Károly hentes 5.—, Szabados Zádor 1.—, Oruits 
János 1.—, Szalaminka Jenő 1.—, Rezső Jenő 2.—, 
Pos Károly 2.—, Koczán Károly 2.—, Scháffer 
Sándor 1.20, Schmarl Ferenc —.40, Kálay E rnői.—, 
Jurisik János vendéglős 6.—, Sipter Rezső —.80, 
Rolh Gyula 2.—, Pollák Lipót —.40, Orosz! István
1.—, Szalay József —.80, Vadász József 1.—, Lévai 
Miksa 1.—, Klein László 1.20, Vida Béla 1.—, 
Csillag Béla 4.—, B. J. —.40, Klein Béla vendéglős 
1.—, Kasznár Nándor kávés 10.—, Masztaler József
4.20, Szibina Oyula —.90, Waldhauser Vilmos 1.—, 
Szabó János 1.—, Pollák Hermann kávés 10.—, 
Pollák Lajos 5.—, Sonnenschein Ede 1.20, Jahoda 
Károly —.40, Schlesingcr Sándor 1.—, Löw N. —.20, 
Rakodtsa Mátyás —.60, Schwartz Zsigmond 1.—, 
Haar Gyula —.40, Sziidler Gáborné —.40, Mcrsics 
Elemér —.60, Neumann Jenő — .40, Bergl Zsigmond
1.20, Antony Fülöp 3.—, Hajduska Rezső 1.40, 
Faikas Márton 1.20, Miiek Rezső 1.40, Wurm 
Vilmosnc 1.—, Friedmann Mór vendéglős 6.—, 
Weisz Lipót —.20, Török Lajos —.40, Hochmann 
Manó —.20, N. N. —.20, N. N. —.20, Barta Albert 
1.—, Rothstein Benő —.80, Marosi Gerson 10.—, 
Vida Báláné 1.20, Földi Imre —.80, Adler Samu 
2.40, Sieiner József 1.20, N. N. —.40, Lederer Samu
2.20, Fodor Mihály 1.—, Keszey Flóris 1.20, 
Hitzinger József 2.—, Miltcsics Gyula 1.—, Schwarcz 
Samu 4.—, Rosner Jenő —.80, Fischer József —.80, 
Pajor Árpád 1.—, Remeschberger Kálmán 1.60, 
Gottlieb Lajos —.60, Neumann Jakab X.—, Forgó 
Károly 2.—, Lieblich Mór 1.—, Fiala Ferenc 1.20, 
Mautner Vilmos —.40, Walter Bemát kávés 3.20, 
László Géza 1.20, Flercka Emil 2.40, Schmidt 
István 1.—, Deutsch Mór —.40, Rosner Jenő —.40, 
Grünfeld Sándor —.20, Engler Károly 1.20, Reisz 
József 1.20, Gyömrei István 1.20, Freudenfeld 
Ármin 7.20, Freudenfeld Mór kávés 1.20, Roth 
Kálmán kávés 10.—, Aczél Miksa vendéglős 10.—, 
Schátz sörraktár 10.—, Bauer Zsigmond 20.—, 
üeisling István 3.—, Beitz János 5.—, Turcsányi 
Samu 1.60, Grósz A. Lajos 1.20, Scbönfeld Ignác 
1.—, Ascher Vilmos 1.—, London-kávéház 2.—, 
Guttmann Dezső 1.20, Guttmann József —.60, 
Bronner Miksa kávés 5.—, Deutsch Alfréd ékszerész 
5.—, Kállai Jenő 3.—, Kallós Márkus kávés 10.—, 
Fenyves —.20, Zsitva —.20, Sebestény —.40, Ficsor 
Lajos 1.—, Czillich Péter 2.—, összesen 271.50 kor.

Zuckermandl Miksa 
vig. biz. pénztáros.

Fekete Lőrinc Brucker Emil
vig. biz. ellenőr. vig. biz. ellenőr.

Szervezeti ügyek.
Figyelmeztetés. Németh Károlyt, a

Bristol-szálloda főpincérét a saját jól fel
fogott érdekében kénytelenek vagyunk e 
helyütt figyelmeztetni arra, hogy ma már 
nem élnek ám a főpincérek sem a Bach- 
korszakban s még a főpincérektől is elvárjuk, 
hogy a szervezett éthordókkal tisztességesen 
bánjanak és beszéljenek. Mert megesnetik, 
hogy az önérzetes éthordók nem fogják tűrni 
azokat a szekatúrákat és inkorrektségeket 
még Németh Károly ur részéről sem jog
talanul s megtörténhet egy napon, hogy 
az elkeseredett éthordók a jogos bojkottot 
alkalmazzák ellene. Tehát jó lesz respek
tálni úgy a szervező bizottságot, valamint 
a szervezett éttermi segédeket. Egyelőre 
csak ezt kívántuk megemlíteni a Bristol- 
féle ügyben.

Bojkott. A szervezett éttermi segédek 
Kulcsár József fővárosi hivatalnokot (épi- 
tészosztály), bárhol megjelenik vendéglőben, 
ki nem szolgálják. A bojkottot azért kellett 
kimondani, mert Kulcsár, aki az úgyneve
zett szenes társasággal jár, hétfőn, múlt hó
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30-án, a Magyar királyban az összpincér- 
séget durván megsértette, sőt annyira vete
medett a hires firma, hogy az egyik éthor
dót tettleg bántalmazta és forgópisztolyt 
rántva, rohant az éthordó után. A meg
vadult úri brigantinak ismertető jeleit itt 
adjuk: Nyírott bajusz, rücskös pofa, az 
egyik pofacsonton kardvágásból eredő seb
hely. Felhívjuk kávéssegéd elvtársaink figyel
mét is a bojkottált úri csemetére.

Bojkott. A budapesti kávéfőzők szabad 
szervezete Keiser Dezső Vigópera-kávéházát 
(Dohány-utca és Akácfa-utca sarok) bojkott 
alá helyezte. Felkérünk minden szaktarsat, 
hogy saját érdekében fentnevezett helyet 
kerülje. A szervező bizottság.

Figyelem. A Népszava heti előfizetési 
levelezőlapja és a szociáldemokrata párt 
irodalma Csernák János körgazdánál (Dob
utca 72, I. em. 10) kapható. Szaktársak! 
Támogassátok a saját irodalmatokat!

A titkárság.
Bocsánatkérés. Alulírott bocsánatot ké

rek Czvetanovics Mihály szaktársamtól azon 
illetlen szavaimért, amit vele szemben hasz
náltam és Ígérem, hogy a jövőben ilyen 
illetlen viselkedéstől távol tartom magamat.

Sándor Béla, kávéfőző.
Bocsánatkérés. Alulírott ezúton kérek 

bocsánatot Kéföl Károly szakíársamtól, ami
ért őt jogtalanul telefonice a titkárság előtt 
megsértettem és Ígérem, hogy a jövőben 
öntudatos munkáshoz illően viselem ma
gamat. Pólyák Károly, kávéfőző.

Jegyzőkönyv. Felvétetett 1908 március 
hóban tartott házi értekezleten. Napirend : 
Népszava terjesztése.

Határozat:
Kimondja az értekezlet, hogy a mai 

hazug politikai viszonyok ellensúlyozására 
szükségesnek tartja a magyarországi szo
ciáldemokrata párt sajtóját teljes erejéből 
terjeszteni. E célból kötelezővé teszi min
den egyes alkalmazottra nézve a Népszava 
előfizetését.

Egyben kimondja az értekezlet, hogy 
jelen határozat minden ujonan belépő mun
kásra kötelező.

Továbbá elhatározza az értekezlet, hogy 
felszólítást intéz a főváros összes kávéházak 
alkalmazottaihoz, hogy hasonló határozatot 
hozzon.

Ezen határozatunkat kézaláirásunkkal meg
erősítjük.

K. m. f. Az Ujházi-kávéház házi értekez
letén.

Hajduska József s k., 
főpincér.

Biirger István s. k., Szalay Lajos s. k.
bizalmiférfiak.

Pető István s. k., Czemán jános s. k., Szopkó 
András s. k., Gleichmann Ignác s. k. 

Nyári Vilma s. k., Zaltorszky Vilma s. k.
felirónők.

Külföld.
Az ellenséges pincérszervezetek 

Németországban.
A modern munkásszervezeteknek kétség

telenül egyik legszebb tulajdonsága az, 
hogy nyílt sisakkal harcolnak. Habár harci 
taktikájukat nem szokták az ellenfél tudo
mására hozni; hadoszlopaik számbeli és 
anyagi erejét sohsem titkolják. Győzelmeik 
nem teszik őket elbizakodottá, vereségeik 
nem ejtik őket kétségbe: mindenből le
vonják a tanúságot. Önámitás és a lát
hatatlan szerencsétlenségtől való állandó 
félelem egyaránt távol van tőlük: merészen 
szembe néznek a valósággal. Csupán a 
tényekkel törődnek és azért folyton-foly- 
vást számolnak velük, ha némi kellemet
lenséget okoznak is számukra.

Bizony mindannyiunkra kellemetlenül hat, 
ha tudomást szerzünk róla, hogy Német
országban, az öntudatos munkásság klasz- 
szikus honában a pincér-szakmához tartozó

munkások nagy része nemcsak hogy még 
nem öntudatos, hanem az ellenséges szer
vezetekhez tartozik. Mig az osztályharc 
alapján álló éttermi segédek szövetségének 
mintegy 8000 tagja van, addig a külön
böző elnevezésű hazafias és keresztény 
szervezeteknek közel 10.000-re rúg a tag
létszámuk. Azonban ha e számoktól nem 
ijedünk meg és közelebbről vesszük szem
ügyre e szervezetek miben létét, tevékeny
ségét, úgy csakhamar arra a meggyőződésre 
jutunk, hogy e szervezetek is ahoz a bizo
nyos rossz szellemhez hasonlítanak, mely 
mindig a rosszra tör és csak jót idéz elő». 
Futólag inár foglalkoztunk e szervezetekkel. 
Tudjuk, hogy a régi kártya-klubbokból 
születtek; a különböző polgári pártok, jó
képű főnökök protektorátusa alatt nőttek 
nagygyá. A cél az volt, hogy ezen egy
letek révén megakadályozzák a pincér
szakma munkásainak öntudatra ébredését. 
A jó polgári urak, a derék főnökök, a 
kiszipolyozó ügynökök egyaránt sokat ál
doztak ezen szervezetekre, szívesen fizették 
a tisztelettagsági dijakat, hiszen méltán 
hitték, hogy ez mind busásan meg fog 
térülni: a kiubbok alázatos, minden csekély
séggel megelégedő alkalmazottakat fognák 
nevelni. Ámde a gyomor az olyas valami, 
amit nem lehet szép beszéddel jóllakatni 
és ennek következtében ezen egyletek is 
kénytelenek voltak valamit cselekedni a 
tagok érdekében. Már 1900-ban közös érte
kezletet tartottak az öntudatos éttermi mun
kásokkal egyetemben és ez alkalommal 
kimondták, hogy küzdeni fognak a borra
való és az ügynöki rendszer ellen slb. stb. 
Ámde múlt az idő és az egyletek vajmi 
keveset tettek a tagok érdekében: ez nagyon 
természetes is volt. Oly szervezetek, mely
nek főnökök és uram bocsáss, ügynökök 
is tiszteletbeli tagjai, nem küzdhetnek az 
állandó fizetéséit és az ügynöki közvetiíés 
ellen. Azonban a tagok nyugtalankodni 
kezdtek; egy részük elmaradozott az egylet
ből, sokan az osztályharc alapján álló 
szervezethez csatlakoztak. Erre a vezetők 
összebújtak és egy uj tervet dolgoztak k i: 
a múlt hónap közepén valamennyi ellen
séges szövetség együttes értekezletre jött 
össze és egy úgynevezett <nemzeti és 
keresztény-kartellt» kötöttek.

A német hazafias és keresztény lapok 
nem tudtak hova lenni az örömtől. A 
nemzeti érzés terjedése jelének tekintették 
ez uj szövetkezést. A valóság ellenben az, 
hogy éppen az öntudatra ébredés kényszeri- 
tette c szervezeteket a szövetkezésre, egy uj 
programút kidolgozására. A tanácskozások
ról szóló tudósítások óriási taglétszámról 
számoltak be. A hazafias lapok külön sort 
szenteltek minden egyletnek és büszkén 
hirdették, hogy a tanácskozáson részt vesz a
Német Pincérszövetség.........- 8.000 taggal
Szakács-Szövetség ........... 5.800 »
Német Szakácsok — ........ 1.700 »
Helyi szervezetek — .........- 1.050 »
Keresztény Pincérszövetség 585 »
Genfi Szövetség......... .............10.150 »

Összesen — .........- 27.285 tag.
Ennyi főnök-hü és jó keresztény-hazafi 

pincér küldöttei tanácskoznak — hirdették
büszkén az öntudatos szervezkedés ellen
ségei. Német testvérlapunk azonban csak
hamar véget vetett kisded örömeiknek, 
amennyiben saját adataikkal bizonyította 
rájuk, hogy alig van 10.000 pincértagjuk — 
dacára, hogy annyi protektoruk van ! Hogy 
ki minden volt képviselve e tanácskozáson, 
továbbá, hogy mit tartsunk a felsorolt 
adatokról, arról fogalmat alkothatunk, ha 
ezen egyesületeket, de különösen egyes 
csoportjaikat közelebbről megtekintjük. A 
Szakács-Szövetség königsbergi csoportjának 
92 tagja volt. A héttagú vezetőség közül 4 
— tehát a többség — főnök volt, a többi 
tagok mesterségük szerint a következő 
változatosságot mutatták: szálloda-tulajdo
nosok, vendéglősök, cukrászok, gazdászok, 
pékmesterek, virágkereskedők, mészáros mes
terek, nyomdatulajdonosok, borkereskedők, 
könyvkereskedők, rézműves mesterek, rész

vényesek és ezeken kívül 18 szakács. De 
ez korántsem kivétel: minden szövetségben 
sok a tiszteletbeli tagok száma, elsősorban 
a főnökök vannak szép számmal képviselve. 
Mindennek dacára kénytelenek voltak köve
teléseket felállítani, harci programmot ki
dolgozni.

Azonban mit vettek fel programmjukba ?
Mindazt, amiért az öntudatos éttermi segé

dek harcolnak és felvettek azonkívül még 
néhány pontot, mely a pincérarisztokraták 
hiúságát van hivatva legyezgetni, ellenben 
semmi praktikus értékük sincsen.

Kimondták, hogy küzdeni fognak a borra
valófizetés ellen, az ügynökök ellen; a tör
vényhozástól széleskörű védelmet követel
nek; a szakképzett pincérek előnyberésze- 
sitését akarják. Ha már most tényleg küz
deni fognak a korlátlan kizsákmányolás 
ellen, a főnökökkel gyűlik meg a bajuk. A 
sok disz- és tiszteletbeli tag hirtelen hátat 
fog fordítani az egyletnek, ha az iparszerü 
követelés ellen tényleg föl fogják venni a 
harcot, úgy az ügynökprotektorok fogják 
őket cserbenhagyni. Ha a törvényhozáshoz 
fognak védelemért fordulni, azt fogják tapasz
talni, hogy csupán a szociáldemokrata párt 
képviselői lesznek igaz szószólói ügyük
nek. Egyszóval: ha tényleg tenni akarnak 
valamit a tagok érdekében, rövidesen az osz
tályharc álláspontjára kell helyezkedniük. 
Ha pedig az egész csak szemfényvesztés 
akar lenni — mint a hogy tényleg nem 
akar egyéb lenni —, úgy ezzel sem fognak 
célt érni. A tagokat csak ideig-óráig lehet 
hitegetni. Minthogy az általános frázisok 
már nem használnak, hanem kénytelenek 
voltak meghatározott programmot felállí
tani : ez világosan mutatja, hogy a tagok 
ébredezni kezdenek. Az ily programm nagyon 
jó arra, hogy a tagok étvágyát fölkeltse, 
pedig a szegény vezetőségek épp e pro
grammal akarták csillapítani a tagok éhségét. 
Pincér létükre tudniok kellett volna, hogy 
az étlap még nem csillapítja az étvágyat. . .

Akárhogy is forgassuk a dolgot, mindig 
egyre lyukadunk ki: a munkásság osztály- 
tudatra ébredését nem lehet megakadályozni. 
Pedig mennyit áldoznak a munkásság ellen
ségei, hogy e célt elérjék! Pénzt és fárad
ságot nem kiméivé, iparkodtak az éttermi 
és kávéssegédeket távoltartani az öntudatos 
szervezettől és végre e nem öntudatos szer
vezetek vezetői is kénytelenek oly követelé
seket felállítani, amelyekért annyira gyaláz- 
ták öntudatos szaktársainkat! Igaz, hogy az 
értekezlet biztosította a német belügyminisz
tert és a főnököket állam- és főnökhüsé- 
géről; ámde ezek az urak fütyülnek az 
olyan hűségre, mely ilyen követeléseket 
állít fel. Vagy főnök- és államhüek lesznek 
és akkor tagjaik hagyják őket cserben, vagy 
pedig erélyesen kitartanak követeléseik mel
lett — és akkor az osztályharc alapjára 
helyezkednek. Más ut nincs.

Mindenképpen mienk a jövő!

Készüljünk a választó jogért fo ly
tatandó ütközetre I

Vegyes.
Eljegyzés. Spiegel József szaktársunk

eljegyezte Norman Franciska kisasszonyt 
Budapestről.

B ojkottok és zárlatok. Budapest
kávéssegédek részére bizonytalan ideig 
zárolva van.

Szabadka, Pécs zárlat alatt van. Öntudatos 
pincérek kerüljék a zárolt városokat.

Bojkott. Á Fogadó cimü sajttakaró 
lapot szervezett pincér nem olvassa!

A Bohém pincérek zenekara, Kávés
segédek dalkara és a Kávéssegédek atlétikai 
sportklubja együtt, április hó 14-én a 
Gutenberg-Olthon palotában, Bérkocsis
utca 1. sz. alatt, nagyszabású és széles 
programm keretében zene-, dal- és kabarett- 
estélyt rendez, amelyre a szak- és elvtársa
kat ezúton is meghívja az estély rendező
sége. Belépődíj nincs. Műsor ára 1 kor
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Ruhatár 10 fillér. Tekintettel a nagy érdek
lődésre. az estély sikeresnek Ígérkezik, amit 
a gazdag műsor által is már eleve biztosítva
látunk.

Figyelmeztetjük az éttermi segédeket, 
hogy tagdijak felvevésére csak az egyesü
leti pértzbeszeció' és a titkári hivatal
ban — a könyveló'nó' van feljogosítva. 
Úgyszintén a lapilleték fizetését is a bizalmi- 
férfiaknál vagy a szervezet megbízottjánál 
kell teljesíteni. Másoknál teljesített fizeté
sekért szavatosságot nem vállal sem az 
elnökség, sem a lapkezelő'.

M. Kovács szaktőrsunk indítványára 
a tébolydába került Bartalos Kálmán szeren
csétlen szaktársunk családjának támogatására 
az utóbbi szaktársak utján összegyűlt: 
Vida Lajos 20.—, Gremen Gyula 15.50, 
Oyáky Mihály 5.10, Markó Gyula 2.— kor. 
Összesen 42.60 korona, mely összeget 
köszönettel átvette Bartalos Kálmánná.

A kávéssegédek szabad szervezete 
értesíti tagjait, hogy a taggyűlés határozata 
alapján a munkanélküliek alapjára fizetendő 
heti illetékeket 8 fillérrel emelte. Ezen 
határozat 1908 április 1. óta lépett ér
vénybe. Felkéretnek eszerint úgy a tagok, 
mint a bizalmiférfiak, hogy a fenti határozat 
értelmében járjanak el.

Felszólítás. A Budapesti kávéfőző'k 
szakegyesületének választmánya felkéri az 
összes kávéfőzőket és konyhalegényeket, 
hogy a pontos lakáscímeiket az egyesület 
titkárságánál haladéktalanul jelentsék be. 
Egyben pedig az összes tagok a tagsági 
könyveikkel jelentkezzenek az irodában.

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

Jegyzőkönyve. (Folytatás.)
Qoldbergcr Miksa (Szeged): Szegeden a segéd- 

személyzetet felszólították a pincérmunkások moz
galmának letörésére. Formailag szervezve voltak, 
de részt nem vehettek a szervezkedésben, mert a 
kapitalista rendszer annyira a munkához szorította 
őket, hogy örültek, ha aludni térhettek. Szegeden 
kevés kávéfőző munkás van például, de nz a kevés 
is sokat árthat nekünk. Kérem szervezkedjenek 
minden irányban és szervezzék a segédszemélyze
tet is. (Éljenzés.)

Bereczky Lajos (Budapest): Tisztelt elvtársak! 
Szomorúan kell tapasztalnom, hogy mindeddig a vidéki 
kávéfőzőkről nem beszéltek másként, mint segéd- 
személyzet. Ezt vissza kell utasítanom. A vidéki 
kávéfőzőket szemrehányás nem érheti, mert a vidéki 
szervezeti csoportok nem hatottak mindig oda, 
hogy velük együttesen lépjenek akcióba. (Nem áll!) 
Nem világosították őket fel és igy ők azt hitték, 
hogy a központban csak a pincérség érdekeit in
tézik. A konyhaszemélyzetre is tekintettel kell lenni.

Kéjöl Károly: Tisztelt munkástársaim ! Elsősorban 
vidéki elvtársaimat kérdezem, vannak-e a vidéki 
városokban kávéfőzők ? (Vannak.) Vannak. Van
nak-e konyhalegények? (Vannak.) Vannak. Van- 
nak-e kávéfőző-leányok és ugyancsak segédmun
kások? (Vannak.) Vannak. A vidéki küldőitek iga
zolják azt, hagy vannak és még sem tesznek itt 
róluk említést. Kávésleányokról még egyáltalában 
nem volt szó. Amikor egyöntetűvé akarjuk terem
teni az országban azt a negyvenezer embert, akkor 
nem szabad megfeledkezni senkiről sem. Hogy ez, 
sajnos meg történt, ez bizonyítja, hogy nem volt 
kellő az agitáció. (Zaj.) A munkásokat a pincérek 
az üzletekben egészen lenézik, szégyelnek velük 
kezet fogni, mindig azt mondják, hisz ez csak 
konyhalegény. (Úgy van ! Nem áll! Zaj.)

Rotistein Benő-. Tisztelt kongresszus! Csupán az 
éttermi osztályhoz tartozókhoz volna egy pár sza
vam, mivel tudvalevő dolog, hogy az éttermi mun
kások, éttermi segédek és főpincérek tényleg foly
ton hadilábon állanak. Ma arról van szó, hogy 
szervezzük őket és ők minket támogassanak. Ezt 
csak aképpen érhetjük el, ha mi humánusan bánunk 
el velük. Ha barátságosak leszünk velük szemben 
és elismerjük, hogy ők épp olyan kizsákmányoltak, 
mint mi, akkor ők egyet fognak érteni velünk. 
Minden értekezletre hívjuk meg őket és buzdítsuk 
az egyetértésre. (Helyeslés.)

Nrűmann Izidor előadó: Az ügyrendhez kérek 
szót mint előadó. Tudomásra kell hoznom, hogy 
nekem hat órakor Nagyváradra kell utaznom kol
lektív szerződés tárgyalására. Minthogy minden 
egyes felszólalásra reflektálnom kell, kéfem legye
nek erre tekintettel.

SchönherrJózsef: Tisztelt kongresszus! Neumann 
alvtárs referátumához kívánok hozzászólni, amire 
az késztet, hogy Neumann elvtársam kissé hiányo
san tette meg referátumát. Jobbén érintették a fel
szólalók közül azokat a kényes pontokat, amelye
ket Ne.umann elvtársam kifelejtette esetleg, illetőleg, 
amire nem is térhetett ki. Meg kell emtitenem,

hogy milyen fontos a szállodai, éttermi és kávé
házi alkalmazóiakra az, hogy a segédmunkások is 
szervezve legyenek.

A kávéfőzők azt mondták, hogy ők nem tartoz
nak a segédszemélyzethez — amit mindenkinek el 
kell ismerni —, mert ők különálló munkások a 
konyhában. Hogy a félreértést kikerüljük, ki kell 
jelentenem, hogy segédszemélyzetnek mondjuk a 
konyhai alkalmazottakat a szakácson kívül. Már 
most ezek szervezéséről legyen néhány szó.

Amikor megindítottuk az országos mozgalmat, 
az volt a célunk-.hogy a fővárosban az éttermi és 
kávéházi pincéreket szervezzük. A kávéfőzők szer
vezete, amint titkári jelentésemben rámutattam, már 
három évvel ezelőtt alakult meg. Mondhatjuk, hogv 
Budapesten a modern szervezkedést részben ők 
kezdeményezték. Az éttermi osztálynál rendkívül 
fontos az éttermi munkásokra nézve, hogy a segéd- 
személyzet szervezve legyen. Amikor az éttermi 
pincérek az osztályharc alapján szervezkedtek, tud
ták, hogy a gazdasági érdekeiket csak ezen szer
vezet utján érvényesíthetik. Csakhogy a szervez
kedés hiányos, mert a segédszemélyzet nincs szer
vezve. Amikor az éttermi pincérek a gazdásági 
harcot megindítják, ők, a konyhaszemélyzet stb. 
mint szervezetlenek nem vállalnak velük szolida
ritást és meghiúsítják az akció sikerét. Ez tette szük
ségessé, hogy a szervezkedésbe mindazon munká
sokat bevonjuk, akikkel együtt dolgozunk. De be
vonjuk őket nemcsak azért, mert erre a sikeres 
akció érdekében feltétlen szükség van, hanem azért 
is, mert mi, akik a szociáldemokrácia alapján állunk, 
nem ismerünk válaszfalakat munkás és munkás kö
zött, legyen az akármilyen szakmánál. Ha az síny
lődik, ha tudjuk, hogy a segédszemélyzetet kizsák
mányolják, altkor nekünk, mint öntudatos szociál
demokrata munkásoknak, kötelességünk, hogy őket 
is szervezzük (Élénk helyeslés.) gazdasági helyze
tük javítása érdekében. A mi érdekeink közösek a 
kávéfőzők és kávéssegédekével. Egy munkaadónak 
dolgozunk, egyek az érdekeink, egyöntetűen kell, 
hogy eljárjunk. Régebben a pincérek és kávéfőzők 
úgy tekintették egymást, mint ellenséget. Az öntu
datos szervezkedés lerombolta ezeket a mestersé
ges válaszfalakat. A jövőben mint testvérek fognak 
küzdeni gazdasági helyzetük megjavításáért. (Él
jenzés.)

A munkaközvetítés nagyon fontos kérdés ismét. 
Ebben a tekintetben az a leghelyesebb, ha meg
bízzuk az országos szervező bizottságok, hogy ha 
majd a segédszemélyzet teljesen fel lesz világosítva 
és szervezve lesz, legalább oly mértékben, hogy 
foglalkozhatunk munkaközvetítő felállításával, akkor 
tegye meg a felállításra vonatkozó lépéseket. A 
munkáltatok jelenleg, mint tudjuk, elestek attól, 
hogy ügynökökhöz menjenek a kávéházi és nagyjá
ban” az éttermi munkások félfogadásánál. De a 
konyhaszemélyzetet ügynökök közvetítik. Ha majd 
megszervezzük a segédszemélyzetet, akkor ezeknek 
meg lesz a módjuk arra, hogy ingyenes munka
közvetítőt állíthassanak fel és igy a munkáltató 
teljesen el lesz zárva attól, hogy ügynököket ve
gyen igénybe. Ezzel a kérdéssel, fontossága miatt, 
sürgősen és komolyan kell foglalkoznia az orszá
gos szervező bizottságnak, hogy az ügynököket 
igy lehetetlenné tcgyélc. Ezeket tartottam szüksé
gesnek elmondani. Az országos szervező bizottság 
feladata lesz azután, hogy a munkaközvetítőt fel
állítsa. (Folytatjuk.)

HIVATALOS RÉSZ.
Jegyző könyv, felvételeit a Budapesti P. Sz. és 

M. K. Egyesület választmányának f. évi február 25-én 
tartott rendes ülésen.

Elnöki megnyitó után napirend előtt Kransz 
Ferenc jegyző jelenti, hogy Hoffmann Ede v. t. 
ezideig egy ülésen sem jelent meg. A választmány 
Hoffmann Edét a választmányi tagok sorából töröl
teti ; helyette a pótválasztmányi tagok közül Fixmer 
János hivandó be. Klein Samu v. t. nagy elfoglalt
sága miatt egy pár választmányi ülésen nem fog 
megjelenhetni, kéri az ideiglenes felmentvényt. Vá
lasztmány beleegyezett. — Neumann ügyvezető al- 
elnök felolvassa Hajduska József és társai inter
pellációját a közgyűlésen benyújtott kártyajátékra 
vonatkozólag s indítványozzák, hogy az egyesület 
helyiségeiben a tagok ne kártyázhassanak. Neumann 
kifejti, hogy tagjaink közt még nz osztálytudat 
nincs annyira kifejlődve, hogy azt mától holnapra 
megszüntethessük; kéri a választmányt, hogy a 
döntést egy későbbi időre hagyja. Többek hozzá
szólása után a választmány úgy határozott, hogy 
ezidő szerint ezen kérésnek eléget nem tehet, miről 
Hajduska József szaktárs irásbelileg értesítendő.

A Bohém pincérek zenekara kéri a körhetviséget, 
mnlatság megtartására, március 17-ére. Neumann 
ügyvezető alelnök kifejti, hogy tekintettel arra, 
miszerint az egyesület is tart március elején estélyt, 
kéri a jelenlevő zenekar vezetőjét, hogy estélyüket 
március hú végén tartsák meg. Orünwald Q. szak
társ chez hozzájárul. — Scnweitzer Sándor kéri 
tagsági jogaiba való visszahelyezését. A választmány 
a kérést megtagadta. — Lohner Lajos tag felvételét 
kérelmezi. A választmány tagnak nem veszi fel, de 
megengedi az elhelyezését. Több tárgy nem lévén, 
elnök az ülést bezárja.

Jegyzőkönyvi kivonat a Budapesti Pincéregylet 
január 28-án tnrtott választmányi üléséről. A választ
mány helyesli titkár azon eljárását, hogy az egye
sületben reniteuskedő tagokat erélyesen figyelmez
teti a vezetőség és a tagok közötti kölcsönös tisz
teletre. — A Deli-ihletben felvett szaktársak ügyeik 

1 rendezése után belépnek, — Konyl Lajos volt

ügyvezetőnek még ki nem utalt fizetése, az egylet
tel szemben fennálló pénzügyeinek rendezésére 
visszatartandó. — Rózsavölgyi Béla körgazda, nz 
alelnökkel szemben tanúsított makacssága miatt, 
megintésbeu részesül. — Qtiicksmann és Mtimner 
szaktársak segélyért beadott kérvényük kellő okok 
htján elutasittatott. — Víg István tagsági joga ren- 
deztetett.

Jegyzőkönyv! kivonat a Budapesti Pincéregylet 
1908 február 7-én tartott váasztmányi üléséről A 
választmány Boros Imréi, aki tagkönyvét összetépte, 
a szaklapban is megjeleni bocsánatkérése alapján 
tagsági jogaiba visszahelyezte. — Molnár Sándor 
szaktárs a titkárral, majd legutóbb az egyletben el
követett rendetlenkedése miatt választmányi első 
megintésbeu részesült. Brunütter József szakfárs 
tagsági jogai mindaddig felfüggesztetnek, mig a 
körgazdával el nem számol. Egy harmadik napi
biztos rendelendő ki, azzal a megbízással, hogy az 
egylet helyiségeibe csak tagokat bocsásson be. 
Igazolás tagsági könyvvel történik. — Az elhelyező 
csak olyan tagokat helyezhet el, akik tagságukat 
egyleti könyvecskéjükkel igazolják. — Aki az egylet
ben ittasan jelenik meg s vét az alapszabályok 
25. S-a ellen, kétszeri választmányi megintés után 
a tagok sorából törlendő.

Könyvtári szabályzata  a Budapesti 
P incér-Egyletnek (étterm i segédek).

(Érvényes 1908 február hó 20-tól.)
1. A könyvtárt csak azon tag használhatja, ki 

legalább 10 hét óta az egyesület tagja és illetékeit 
befizette.

2. A könyvtár az oktatásügyi bizottság által meg
határozott időben, minden kedden és pénteken dél
utánonként 4 órától Viö óráig áll a tagok rendel
kezésére. Ezen időn tnl a könyvtárosok a könyvek 
átvételére nem kötelezhetők. Ha a könyvtári napra 
ünnep esik, akkor a könyvtár az előtte való napon 
vagv az ünnepnap délelőttjén lesz nyitva.

3. ' Egy kötetnél több nem adható ki. Ha valaki 
kivételesen valamely tudományos müvet egészben 
kiván kivenni, ezt előzetesen az oktatásügyi bizott
ságnál kérheti, mely ezt kellő jótállás után (6. g.) 
egészben is kiadhatja.

4. Egy könyvel vagy müvet 14 napnál tovább vissza
tartani nem lehet. A 14 napnál tovább visszatartott 
könyvért minden napra 2 fillér büntetéspénz fize
tendő. 30 napon tnl egy könyvet visszatartani nem 
lehet s aki azt e határidő alatt sem adja vissza, 
annak a könyv ára terhire iratik, vagy ha ez nem 
lehetséges, értéke a bizottságnál pöröltetik.

5. Ha valaki kivételesen valamely tudományos 
müvet 28 napon túl akar használni, akkor előzete
sen az oktatásügyi bizottsághoz fordulhat, mely e 
határidőt még 14 nappal meghosszabbíthatja. Ez 
időn tnl meghosszabbításnak helye nincs.

6. Minden tag vagyoni felelősséggel tartozik az 
általa, illetve a nevére kivett könyvért s ha azi 
megrongálja, befirkálja vagy megcsonkítja, annak 
ára minden további eljárás 'nélkül terhére iratik.

7. Minden *-gal jelölt mii után értékének meg
felelő biztosíték teendő le. E biztosíték nagyságát 
az oktatásügyi bizottság állapítja meg. Más, kellő 
garanciák esetén az oktatásügyi bizottság a bizto
sítékot elengedheti, ha a tag azt előzőleg kéri.

8. Aki büntetéspénzét le nem fizeti, az a könyv
tárt nem használhatja.

9. Minden Budapestről elutazó tag köteles iga
zolni azt, hogy a nála levő könyvet visszaszolgál
tatta. Ellenkező esetben ez terhére iratik.

10. Ha kitudódik, hogy a tag idegenek részére 
vesz ki könyvet, attól a könyvtári jog inegvotiatik.

11. A kivett könyvet nemtetszés esetén a könyv
tárosok nem kötelesek aznap egy másikkal kicse
rélni.

12. Miután sok tag nem személyesen veszi ki a 
könyvet, figyelmeztetjük e helyütt is az illetőket, 
hogy hozzátartozóikat a könyv jőkarban tartására 
figyelmeztessék, mert az esetleges hibákért ők fele
lősek.

Esetleges hibák azonnal bejcienlendők.
13. A tag, egy a nevével ellátott blanketta nagy

ságú papírra írja föl ama könyvek számait, melye
ket olvasás végett kivenni akar (legalább 20 számol) 
s azt a könyvvel együtt beadja a könyvtárosoknak.

Ha a kért könyv folytatás, akkor ez minden al
kalommal a szám után följegyzendő. Ha egy mii 
két vagy több példányban van, akkor igy kérendő: 
27 vagy 28.

14. Az egyesület vagyonát képező könyvek el
idegenítése vagy elajándékozása, úgyszintén ezek 
megvásárlása az előirt törvényes következményeket 
vonla maga után.

15. A könyvtári címjegyzéket minden tag a könyv
tárban erre kitűzött időben a tagkönyv felmutatása 
mellett díjtalanul átveheti.

16. Átutazó szaktársak a könyvtárt nem használ
hatják.

17. A könyvtárosok, midőn állásukat elfoglalják, 
kötelesek a fentebbiek értelmében eljárni.

A választmány.
függelék .

Tisztelettel kérjük szaktársainkat, hogv könyv
tárunk gyarapításához felesleges könyveik adomá
nyozásával járuljanak hozzá. Ilynemű adományokat 
Nagy László könyvtároshoz kérünk juttatni.

Szerkesztői üzenetek.
S o lté sz  Ma, B udape st. Beküldöttje jönni fog. 
Anyagtorlodás miatt több beküldött közleményt 

jövő számunkban hozunk.
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Nyílt tér.
UJ fodrász- és borbélyterem . Felhívjuk olva

sóink figyelmét Nagy Géza fodrász elvtársunk 
hirdetésere.

Törley-pezsgő dugókat a cég 10 fillérért 
vált vissza.

Felelős szerkesztő: Schönherr József. 
Kiadó: A lapbizottság.

viLÁaossAa k ö n y v n y o m d a  r. t. Bu d a p e s t , v ii„ n y Ar- u tc z a  i .

É r t e s í t é s .
Tisztelettel tudatjuk összes barátainkkal, ismerő

seinkkel és szaktanainkkal, hogy IX. kér., Rátíay-utca 
18. az. a. levő, volt Ráday-kávéházat átvettük és azt

„Magyar Cigányzenészek Qtfhona“
elmen részben mint a .Magyar Cigányzenészek 
Egyesülete hivatalos helyiségét, részben mint 
nyilvános kávéházat tovább vezetjük.
KitUnS italok, gazdag hideg buffet I Egész éjjel nyitva I 
Esténként magyar cigányzene I sa Külön szobák I

Jóakaratu pártfogást kérve, vagyunk tisztelettel
F a r k a s  J á n o s  és H o c h  L a j o s

ti. V.

K á v é h á a s - á t  ̂ é t e  8.
Tisztelettel értesítem a t. ismerőseimet, hogy a

D E M O K R A T A -K Á V É H Á Z A T
VII., Elem ér-utca 28. szám alatt megvettem és 
azt a mai kornak átalakítva megnyitottam.

Naponta Schramm el-zcnekar. Uj íekeasz- 
falok. Buffet. P incéreknek árkedvezmény.

Kérve becses pártfogásukat 
teljes tisztelettel DtTtCker MÓT,

a Kúvcssegédck Egyesületeitek volt bérlője.

Szervezett pincérmunkások borotvülkozd helye.

C Z IL L IC H  P É T E R
(G R O S S  S S M O N  U T Ó D A )

Budapest, VI. kar., Patöfi-utca 3. és azonkívül 
VII., Kazlnczy-utca 56. szám alatti (Klrály-u. sarok)

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

P in c é re k  ta lá lk o z ó  h e ly e !

LANTOS-féie vendéglő
VI., Teréz-körut 20. szám. 
(Oktogon-kávéház mellett.) 

P o lg á r i  s z o b a i  0  Olcsó á r a k i

Pincéreknek étlapból 5%, íZ B lY é n y f ü z o te k n é l  10% e n g e d m é n y .

garami

Első' magyar részv. sorfozöde.
Gyártelep ás központi iroda: Kőbánya.

Telolon-8zátn: 52 -66 .

Városi Iroda: Vili., Esterházy-utca 6.
Teleton-azétn: 52 —  59. •

Palack tőr osztálya: X. kerület, Kőbánya.
Teleloit-azém : 56— 58.

rrmnmtrspamxam

tüntette ígvéavw
'AVANVUVIZ

Kőbányai Polgári Serfőző 
R.-T., Budapest-Kőbánya.
Kivitel m in d e n  v i l á g r é s z b e .  

■ 6 Gr and  Prix . ■

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

hozni, hogy E rz s é b e t -k ö ru t  34. s z á m  
alatt, a m odern igényeknek megfelelő

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

Elvtársi tisztelettel Nagy G éza.

A V A H T E L J ö ö .
S ö r f ő z d e  í , f f l $ R é s B y - t A r s .

L e g n a g y o b b  v id é k i s ö rfő zd e  i  
E lső  re n d ű  g y á rtm á n y o k  3*

B e l  i s  k ü lfö ld i  k itü n te té se k .

s z ó n o s .  e i  o k c e t e e .  in

Árpád-kávéház
V I I . ,  E r z s é b e t - k ö r u t  8,

P in c é r e k  t a lá lk o z ó  h e ly e ! ! !
Esténként 

L A K A T O S  D A N I  
hangversenyez.

Ulits Lőrinc,
kávés.

n m
A jobb fővárosi ós vidéki 
szállodások és vendéglősük, 
majdnem kivétel nélkül,
0  évtizedek éta I I

liwenstein Mihály utóda
Horváth Nándor
os. és kir. udvari szállító 
0  cégnél vásárolnák. 0

Cs. ós kir. udvari

DREHER ANTAL SERFŐZDE R.-T.
Budapest-Kőbányán.

Ajánlja kitűnő minőségű észok-, király-, márciusi, 
kiviteli márciusi, korona- (a ia pilseni), maláta-, 
es bajor-, dupla márciusi és baksőrét. m  
Különlegesség : dupla m aláta Irősör kőkorsékban. 
Nagyobb sörmannylségot saját jégkocsijaiban szélűt.

fíitfbiipsl IV > Vámház-kürut 4 ÖUfiapeSI, |V >f. Kishíd-utca 7.

Aiapittatett 1864. évben.

Értesítés.
Van szerencsém tisztelt szaktársaimat 

értesíteni, hogy a Liszt Ferenc-téri, 
volt Schiller-féle

E L E K T R A -
K Á V É H Á Z A T
átvettem. Kérem tisztelt szaktársaim 
szives pártfogását. Tisztelettel

F re u n d  Lajos.

Hí igen tisztelt p in c é r  u ra k  szívás figyelmébe!

bor, pezsgőhöz legjobb Ital. Orvosilag ajánlva mint 
■ .i... . nyélkaoldé éa hugytiajté hatású. — — —-

A tisztelt pincér uraknak reklámdolgokat, po
harakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, lm le- 
vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., Zoltán-utca 10. Telefon 34 -78.

___  ___— _____sÍL-— .... ..,|,«.....V.tl

Reggeli és ozsonna-k&v£ 10 kr.

Értesítés.
Tisztelettel értesítjük szaktársainkat, hogy 

V ili., József-körut 40. szám alatt

Diák-Otthon
címen k&véházat nyitottunk. Főtörekvésünk 
odairányul, hogy t. vendégeinknek kellemes 
nappali és éjjeli szórakozóhelyet nyújtsunk. 

Kérjük becses pártfogásukat.
Tisztelettel

Sugár Sándor is Társa,
kávésok.

0  Egész éjjel nyitva. O 
B illiá rd  ó rá n k én t 24 krajcár. 

1 .....  . ■' UJf'j
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C o n s u m m r
Budapest, VII., K eríész-u. 20.
T e l e f o n - s z á m :  8 0 — 14.

Saját szipkagyárában a legcsinosabb kivitelű és legkitűnőbb 
minőségű szlvarszipkák készülnek, cégnyomással is. 
Saját gyártmányú szlvarkahfivelyek. Raktáron gyufák, 
fogvájók, kréták, szivacsok, táblák  stb. Nagy raktár 
k á v é h á z i  felszerelésekből, sakkok, dom inók, 
tekeasztal felszerelések, dákók, bllliárdgolyók, 
ujságtartók stb. stb. j á t é k k á r t y a  gyári raktár. 
m> © Képes árjegyzék ingyen. s  ©

külön töltés.
Budapesti fő rak tár: 

IV ., Szép-utoa3.
Telefon-szám: 10— 85.

j j  Í T k i  1*1 y ^ -forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos Ital étvágyzavaroknál és 
emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali 
és borvlz. — Hathatós szomjesillopité. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
Igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést Is szállít a

Szt. L u k á e s fO rd ő  K u tv á lla la t  B ud án .

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

Kapható:
minden elsOrangu fUszcrkeieskedósben, 

kávóházban és vendégében.

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

Hektograph- lapokat
s minden színben lévő 
tón lábat. A nélkülözhetet
len Haktograph-lap mind
két oldalon többször 
használható és egy ere
detiről 100—120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé 
fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használható. Hektégraph- 
tekarcsek és kimoshatntlan ruhajolifi-fostékek minden nagy

ságban rendelhetők

l€ár*oiy
sokszorosító-készülékek, Hektograph-raktárában

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

K órjuk m indenütt

H Ö L L E

„Pannónia Sec” 
pezsgőjét.
HÖLLE J. M.
osász. ó i klr. udvari szállító

s s  Budaörs. s i

.i ' ..............................

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

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

Budapest, VII., Akácfa-utca 50, Dob-utca sarok.
Telefon: 81—30. Telefon: 81—30.

Hunyadi János
a világ  legjobb  
KESERÜVIZE.

Kitűnő gyógyszer: székrekedésnél, 
emésztési zavaroknál, vértódulás- 
nól, vértorlódásnál a lh a s i  s z e r 
v e k b e n , e lh á ja s o d á s n á l  s tb .

Tulajdonos: Saxlehnec* A n d r á s
_  cs. és kir. udv. szállító Budapesten. —

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

• Étterm i segédek  találkozó helye!!
Hőből Mihály, t u l a j d o n o s .

A szaktársak figyelmébe!
ajánljuk

H erim ann  G yula
f é r f ö s z a b ó m e s t e r t

Budapest, VII. kér., Akácfa-utca 32,
ki már 14 év óta csakis pincérek szabója 
és jó Ízléséről már számtalanszor elismeré

sünket kiérdemelte.
J ó  szabás! Olcsó árakt

Kész üzleti ruhák raktára.

w r~  " ■— “— ”Hj
Pincérek figyelmébe!

Az elismert legjobb rs legtartósabb

P E ü C É e - C B P Ő K
j  csakis

S E R E H Y  Z S IG M O N D IU L
Budapest, VII., Erzsébet-körut 36

, ,  klszolgttlasftt.
Állandó nagy választók kész üzleti é« m indenn«m ü 

, , -  . cipőkben.
Lgy leveleto-lapon kérem szive* rrteaitéaét éa azonnal

szolgálok.
Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontoiab- 

.  bán cízVozöltftfiek.
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