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= Szaklapja =
A magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szociális érdekeit védő szaklap

el őf i ze tés i  Arak:
N e m  s z a k e g y l e t i  t a g o k  r é s z é r e :

E g é s z  é v r e --------------- 15  k o r .  | F é l  é v r e ----------- 7  k o r .  5 0  I l i i ,
S z a b a d s z e r v e z e t e k  t a g j a i  r é s z é r e :  l m v o n t a  40  HU.

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

S Z E R K E S Z T Ő S É I !  É S  K I A D Ó H I V A T A L :
VII. keriilet, Hársfa-utca 24. szám, I. emelet II,
a h o v á  a  k é z i r a t o k ,  l e v e l e k  é s  p é n z k ü l d e m é n y e k  k ü l d e n d ő k ,  

K é z i r a t o k  v i s s z a  n e m  a d a t n a k .

Jelen lapszám unk re n d k ív ü li k iadásban je le n ik  m eg.

Gyászjelentés.
Mély megilletó'déssel azért, mert köz

tünk voltak s megvetésére minden 
éttermi és kávéházi alkalmazottnak 
rászolgáltak az itt közölt nevek tulaj
donosai azzal, hogy hitvány árulói 
lettek a mi szent ügyünknek, tehát az 
összmunkásság ügyének is: Farkas 
János, Vigli István, Szlovák Zsiga 
és Herczeg Kálmán, akik becsüle
tes foglalkozásukat odadobva, a kutya
szövetség zsoldjába szegó'dtek, hogy 
a kutyaszövetség hulladékából táplál
kozva tartsák fenn piszkos életüket. 
A négy huligánt minden öntudatos 
szaktárs kerülje, mint a bélpoklosokat.

Nyílt levél
Gróf Andrássy Gyula belügym iniszter 

ú rh o z !
1. Elláthat-e jóváhagyási záradékkal Ma

gyarország belügyminisztere oly alapszabá
lyokat, amelyek nem olvastattak fel és igy 
természetes, hogy azt senki el nem fogadta?

2. Szentesiület-e Andrássy Gyula gróf, 
Magyarország belügyminisztere oly alap
szabályokat, amelyek hatósági bizonylattal 
nem láttattak el ?

3. Megerősithet-e Magyarország belügy
minisztere oly alapszabályokat, amelyeket 
meghamisított jegyzőkönyv alapján terjesz
tenek fel?

4. Engedélyezhet-e Szabó László minisz
teri tanácsos, gazdája, Andrássy Gyula tá
vollétét felhasználva, oly alapszabályokat, 
amelyet egy oly minden aljasságra kap
ható, 5 tagból álló banda terjeszt fel min
den hivatalos fórum megkerülésével, mely 
judáspénzen vásároltatott meg e célra a 
kávésok ipartársulata által ? Avagy Andrássy 
távollétében a nevezett ipartársulat bízatott 
meg az ily jogok gyakorlásával ? Mert ez 
esetben a benyújtott alapszabályok jóvá
hagyását Szabó miniszteri tanácsosra a 
kávésok parancsolták reá a .deresre* hú
zott Halász Lajos koalíciós képviselő közben
járásával, aminthogy azt teheti az ember 
az apportirozó pincsikutyájával.

A fentebb felsorolt kérdésekre feleletet 
várunk, annál is inkább, mivel módunkban 
áll hitelesen bizonyítani, hogy a kérdések
ben foglaltak megfelelnek a valóságnak,

A .Népszava* hasábjain már napok előtt 
emlités tétetett arról, hogy néhány, minden 
aljasságra kapható alak, kiket a kávéssegé
dek részben sikkasztásért és más, egyéb
ként piszkos üzelmeik miatt maguk közül 
kiközösítettek, .Vádolok 1» cimmel egy fel
hívást bocsátottak ki oly célzattal, hogy a

jelenlegi osztályharc alapján álló szak
egyesületből lépjenek ki és alakítsanak egy 
olyan egyesületet, amelyben kizárólag csak 
gazdasági kérdésekkel foglalkoznának.

A kávéssegédek nem voltak hajlandók 
ezeknek a szirénhangoknak felülni, nem 
különösen ezen aljas lelkületű zsebrákok 
griindolási manőverének, mert hiszen a 
hang ismerős, mert Farkast, Vigh Istvánt 
és társaikat ezen a réven már ismerik, jól 
tudták, hogy itt csak arról van szó, mi
szerint a kávésok zsebén való érvágást kel
lene elősegíteni.

E célból f. hó 18-án este, titokban ér
tekezletet hivtak össze, amelyen teljes 
fiaskót vallottak, mert ezen az értekezleten 
nemcsak a sötétben huhogó baglyok je
lentek meg, hanem az öntudatos kávés
segédek is, akik szemtől-szembe a sze
mükbe vágták ezeknek a huligánmunkát 
vállaló bandának niszkos, aljas merény
letüket.

A füstbe ment értekezlet jegyzőkönyvét 
meghamisították és az értekezlet idejét egy 
nappal későbbre téve, a hamisított jegyző
könyvet terjesztették fel a belügyminisz
tériumhoz. A jegyző nevét is megváltoz
tatták, mert Frieamann Sándor a 18-án tar
tott értekezlet jegyzője kijelentette, hogy 
hamisított jegyzőkönyvet nem ir alá. A két 
jegyzőkönyvet, egymással szembeállítva, 
alább közöljük:

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapes

ten, 1908 ju n iu s  hó  18- 
án Hold-utca 15. szám 
alatt, a kávéházi alkal
mazottak értekezletén. 
Az értekezleten mintegy 
70—80 kávéssegéd vett 
részt.

S z lo vá k  Z s ig m o n d  üd
vözli a megjelenteket. El
nöknek Vigh Istvánt 
jegyzőnek rriedm ann  
Sándort ajánlja. — Az 
értekezlet egyhangúlag 
elfogadja.— Vigh István 
üdvözli a megjelenteket, 
vázolja a jelenlegi hely
zetet, rámutat egy újabb 
egylet létesitésénekszük- 
ségességére, ennek bő
vebb magyarázata végett 
átadja a szót Farkas Já
nos előadónak.

F arkas  J á n o s  előadó 
vázolja a jelenlegi hely
zetet, magyarázza az ér
tekezleten megjelentek
nek, hogy az egybehi- 
vást mi tette szüksé
gessé. A jelenlegi szak
egyesületben helytelen 
politikát űznek, mert a 
pincérségnek nem ér
deke oly pártban tömö
rülni, ahol a saját ér
deke ellen kell csele
kedni.

N eu m a n n  Iz id o r  re
flektál az előadó sza
vaira.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapes

ten, 1908 ju n iu s  hó  19- 
én este a Hold-utca 15. 
szám alatt, a kávéházi 
alkalmazottak saját he
lyiségében, a kávéházi 
alkalmazottak által ösz- 
•zehivott értekezleten.

S z lo vá k  Z s ig a  üdvözli 
•  megjelenteket az egy- 
behivók nevében. Az 
értekezlet elnökéül Vigh  
Is tván t, jegyzőül Her- 
ezog Kálmánt ajánlja.

Az értekezleten meg
jelentek Szlovák aján
lását egyhangúlag elfo
gadják. Az értekezleten 
mintegy 70 -80 kávéházi 
alkalmazott van jelen.

Vigh Is tvá n  elnök be
szédét azzal kezdi, hogy 
az egybehivókat a mai 
értekezlet megtartására 
az Indította, mivel lát
ják, kogy a kávéssegédek 
a szakegyletben helyte
len p o litiká t űznek, amely 
végeredményében a tel
jes romlást vonná maga 
után. Tekintettel arra, 
hogy a kávéssegédek ön- 
tudatosabbjai a helyte
len irá n yza tta l s za k íta n i  
ó h a jta n a k  és mivel ma
gában a szakegyletben 
az egészségesebb irány
zat bizonyos egyénnek 
érvényesülési aspirációi 
miatt nem juthatnak ér
vényre, szükségessé vált 
egy újabb szakegylet 
megalakítása, mely csak

g Vigh Is tván  — Neumann 
beszéde után —az ülést
berekeszti.

Az értekezleten meg- 
jentek a gyűlés bérét 
kesztése ellen óvás
emeltek, amire Vigh el
nök a közóhajnak en
gedve, a szól megadja 
Krausz Ferencnek.

K ra u sz  F erenc : Ugyan 
azon értelemben szőlőt^ 
fel, mint Neumann, óva 
inti a kávéssegédeket, 
hogy a szociáldemokrá
cia útjáról letérjenek. 
W einhergcr osztja az 
elölte szólók vélemé
nyét, nem csatlakozik a 
mozgalomhoz és figyel
mébe ajánlja mindenki
nek, hogy ne üljenek fel 
ezeknek az alakoknak. 

*
L á szló : Az összes meg

jelentek nevében tilta
kozik az ellen, mintha 
azért jelentek volna meg, 
mintha ők az értekezlet 
céljával tisztában lettek 
volna.

N eu m a n n  megnyug
vással tudomásul veszi 
László kijelentését és 
megnyugtatja a jelen
levőket arról, hogy ő 
figyelmeztetését jőaka- 
ratulag tette meg és 
semmi olyast nem gon
dolt, amely a kávésse
gédek hátrányára szol
gálna.

V igh Is tván  elnök az 
értekezletet — miután 
több felszólalás nem 
volt — berekeszti.

V igh  Is tván  
elnök.

F riedm ann S á n d o r  
jegyző.

gazdasági kérdésekkel 
foglalkozna; ennek az 
elmagyarázására Farkas 
Jánost felkéri.

F a rka s  János az érte
kezlet elnökétől a szót 
átveszi és azt a kővet
kezőkben fűzi tovább : 
A kávéházi alkalmazot
tak homlokegyenest a 
saját érdekük ellen tör
nek, ha a szakegyesület
ben uralkodó öngyilkos 
politikának továbbra is 
liivei maradnak. Vázolja 
a lefolyt két év esemé
nyeit és ezek neki iga
zat adnak, — külön ki
emeli a legutóbb lefolyt 
húsipari bojkottból eredt 
lehetetlen állapotot, a 
mely kevés hiján a 
kávéházi alkalmazottak 
nagy tömegét fosztotta 
volna meg a kenyér- 
keresettől ; ez a megis
métlődhető h a ta lm i té
boly egyenesen rá pa
rancsol a kávéházi al
kalmazottakra, hogy egy 
oly egyesületet alakít
sanak, ahol az ily me
rényletek végrehajtására 
nem kényszerűik, ha
nem gazdasági érdekei
ket megvédve fogják 
látni. Indítványozza te
hát, hogy mondja ki az 
értekezlet egy ily irányú 
egyesület létesítését.

Az értekezleten meg
jelentek — több fel
szólalónak ugyanezen 
iránybani felszólalása 
után Farkas Indítvá
nyát e g yh a n g ú la g  el
fo g a d ja  és kimondja 
a 'Budapesti kávéházi 
alkalmazottak* egyesü
letének megalakítását.

Több tárgy vagy indít
vány nem lévén, elnök az 
értekezletet berekeszti.

Kelt Budapest, 1908 
junius hő 19-én.

V igh Is tvá n  
elnök.

H erczeg  K á lm á n  
jegyző.

A meghamisitott jegyzőkönyvhöz csatolt 
«Alapszabá!yok»-at a következő kérvény 
kíséretében nyújtották át személyesen 
Szabó László miniszteri tanácsosnak, aki a 
kávés ipartársulat előzetes értesítésére vagy 
parancsára fogadta a diszes bandát.

Nagyméltóságu belügyminiszter ur!
Kegyelmes urunk!
A csatolt jegyzőkönyv szerint a Buda

pesti Kávéházi Alkalmazottak Szakegyesü- 
tének alapszabályait vagyunk bátrak jóvá
hagyás végett Nagyméltóságod elé terjesz
teni.

Kegyelmes urunk! Jelen kérvényünkben 
igyekezünk szerény tehetségünkhöz mérten 
megindokolni az alakítani szándékolt egye
sület rendkívüli szükségességét.

A jelenleg fennálló pincér- és kávéfőző 
szakszervezetek az osztályharc alapján állő
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szociáldemokrata párthoz tartoznak. Fenn
állásuk óta csak keserű csalódásban kellett 
részesülniük azoknak, kik a szakegyesület
ben, higgadt, megfontolt vezetés mellett, 
védelmet és támogatást véltek találni. De 
ehelyett szomorúan kellett tapasztalnunk, 
hogy indokolatlan sztrájkok és bojkottok 
révén nemcsak az egyes emberek vannak 
a váratlan és meg nem érdemelt munka- 
nélküliségnek kitéve, de az egész egy évi 
taktikázással, mint nem produktív ipari 
szakma, a teljes romlásnak, a megsemmi
sülésnek van kitéve.

Ennélfogva mi, mint a kávéházi iparban 
Toglalatoskodó alkalmazottak több százan 
elhatároztuk, hogy ezen terrorisztikus esz
közökkel dolgozó szakszervezetekből ki
lépve, magunknak egy oly szakegyesületet 
alakítunk, amely tisztán és kizárólag szak
ügyekkel foglalkozva, ment és elszigetelt 
lesz minden politikai tendenciáktól.

A kérvényt a bandafőnök, Farkas János 
szerkesztette és az eredeti fogalmazvány 
birtokunkban van.

A jeles társaság az alapszabályokat nem 
az elöljárósághoz terjesztette be, hanem 
közvetlenül a belügyminisztériumhoz, és 
Szabó László miniszteri tanácsos, aki hó
napokig hevertetni szokta a munkásszerve
zetek alapszabályait s a legcsekélyebb 
formahibáért vagy még anélkül is irgal
matlanul visszalöki az alapszabályokat, ez
úttal villámgyorsan elintézte a négy meg
vásárolt gazfickó kérelmét.

junius hó 24-én, szerdán adta be a 
Farkas-féle szövetség a kérvényét és 25-én, 
csütörtökön délelőtt kijelentette a nála járó 
két érdeklődőnek, hogy az alapszabályokat 
jóváhagyta. Farkas és társa egy óra
hosszáig vártak az elintézésre, mert előttük 
hivatta be a buzgó tanácsos az ügy refe
rensét és egy óra alatt elintézte az alap
szabályokat. 24 óra alatt, a főváros elöl
járóságának megkerülésével, hamisított jegy
zőkönyv alapján jóváhagyott a belügy
miniszteri tanácsos olyan alapszabályokat, 
amelyet senki előtt sem olvastak fel, ame
lyet csak négy ember ismert, jóváhagyta 
egy oly egylet alakítását, amelvet csak 
négy bérelt egyén akar létesíteni egy másik 
virágzó szervezet megbontására.

Kérdezzük talán, hogy miért hagyták ez
úttal figyelmen kívül az összes törvényes 
rendelkezéseket? Oh nem! Nem vagyunk 
olyan együgyüek. Az a beszéd, amelyet 
Szabó László e küldöttségnek tartott és 
amelyben kitartásra buzdította őket a «haza» 
nevében és biztosította őket a kormány 
anyagi és erkölcsi támogatásáról, felesle- 
legessé tesz minden kérdést.

Mi kávéssegédek Szabó László miniszteri 
tanácsos eme ténykedéséből levonjuk a 
konzekvenciát, most már tudjuk, mi a kö
telességünk és azt üzenjük Szabó minisz
teri tanácsosnak, hogy mi megszívleltük 
ehez a piszkos bandához intézett hazaffyas 
buzdítást és megígérjük, hogy hazaffyak 
leszünk, de előbb mondja meg a gazdájá
nak, grój Andrássy Oyula belügyminiszter
nek, hogy adjon nekünk becsületes általá
nos, titkos választójogot és akkor tHaza- 
ffyaki> (?) leszünk, nem hazátlan bitangok.

A kávéssegédekhez is volna egy pár 
szavunk.

Szívleljék meg a jelenben lefolyt ese
ményeket és rögtön reá fognak jönni arra, 
hogy mi is történt itt tulajdonképpen.

Semmi egyéb nem történt, mint az, 
hogy legelsősorban itt nálunk Budapesten 
akarták a Szegeden hozott határozatokat 
foganatosítani. Ecélból előcsatároknak az 
ipartársulatnak legjelesbjeit.Oárdonyi Józsefet 
(Országház-kávés), Brück Károlyt (Vig- 
szinház-kávés) és Upor Józsefet (Upor- 
kávés) küldték ki és ezeknek sikerült hoz
zájuk hasonló négy firmát találni a kávés
segédek között, akik arra is kaphatók vol
tak, hogy pénzért a Kain-bélyeget süttessék 
a homlokukra. Ezzel a szégyenfolttal kell, 
hogy járjanak közöttünk; a büntetést önön- 
magukban kell viselniök. mert az ilyen 
bélpoklos alakokat, akiknek neveit itt le

közöljük: Vigh István, Farkas János, Szlo
vák Zsigmond és Herczog Kálmán, kerülnie 
kell minden kávéssegédnek. Mi pedig, akik 
az ily mételytől immunisok vagyunk, be
csüljük és szeressük egymást, mert nekünk 
proletároknak közös a sorsunk és csak úgy 
leszünk erősek, ha az osztályharc alapjáról 
nem térünk le.

Ez alkalommal még a három kávés úr
hoz is volna egy pár szavunk és ebben a 
lefolyt események nekünk adnak igazat.

Hiába voltak olyannyira óvatosak és 
előrelátásból hiába értekeztek ezekkel az 
alakokkal a «Mentő-Egyesület» kapujában, 
mert fényesen beigazolódott az, hogy 
«Mindnyájunkat érhet baleset* és joggal 
kérdezhetjük mi kávéssegédek, hogy hol 
maradtak a mentők.

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

A spadassinok gyűlése.
Kommentár a szegedi titkos gyűlésen hozott 

határozatokhoz.
(Folytatás.)

(F. S.) Szaklapunk múlt számában a 
vendéglősök és kávésok ipartársulatának 
Szegeden tartott titkos gyűlésén hozott 
határozatoknak magyarázatában a 3. pontig 
mentünk el.

Magában ennek a három pontnak a 
kommentálása is elegendő lett volna ahoz, 
hogy mint kérlelhetetlen ellenségeinket 
mutassuk be munkáltatóinkat, akiknek here
ként való gondatlan és fényes életmódot 
biztosítanak dolgozó karjaink. Tekintettel 
arra, hogy a már leközölt három pont ma
gyarázatában még nincs eléggé kidombo
rítva az az aljas lelkületre valló gondol
kodásmód, ameiylyel ezek a báránybőrbe 
bujt farkasok vissza szeretnék állítani a régi 
és általuk patriarchálisnak nevezett viszo
nyokat, amidőn pincérmunkásaik még gon
dolkodni sem tudtak, mivel erre idejük 
sem volt a hatalmas kényurak profitéhsége 
mián. (Naponta 18—20 óra volt a munka
idő, szabadnap egyáltalán nem volt, mert 
ez az ő érdekükbe ütközött volna.)

Amidőn a büniajstromot ismertetjük és 
azt pontonként magyarázzuk, tesszük ezt 
azért, hogy ha netalán még volna soraink
ban olyan, aki kétkedő, meggyőzzük arról, 
miszerint amazoktól semmi jót nem vár
hatnak, de ellenben annál több olyat, amely 
megfosztja attól a lehetőségtől, hogy bol
dogulhasson.

Folytatásképpen a következő határozatot 
ismertetjük és annak magyarázatában reá 
fogunk mutatni arra a bizonyos lólábra, 
ameiylyel az ördögöt szokták jelképezni.

«Minden gazda pincéreit csakis a ven
déglősök által létesítendő szervezettől szerez
heti be, a közvetítők kizáratnak.»

Ha nem volna oly szomorú ez a dolog, 
valóban kacagtató látvány lenne a mi po
cakos vendéglős és kávésainkat cupringeri 
minőségben látni, amint futkároznak meg
felelő személyzet után és nagyságos kollé
gáikhoz beállítanak az emberhusszállitmány- 
nyal és az ajtó mögött avagy a sarokban 
várják, amig a kényuraság odafárad kivá
lasztani a neki megfelelő engedelmes jáno- 
sokat.

Egyet azonban még sem tudunk meg
érteni és pedig azt, hogy a régi jó idők
ben olyan szépen meg tudtak egyezni, már 
tudniillik a vendéglős és kávés urak ezekkel 
az emberhuskereskedőkkel a pincérmunká
sok bőrére, mi oka lehet annak, hogy a 
jövőben riválisukká, akarnak lenni? Talán 
nem eléggé megbízhatók voltak a múlt
ban ? Avagy azok a vérszopó piócák is 
szervezkedtek és igy azok sem kaphatók 
már ilyen aljas munkára? Nem! A dolog
nak a természetes magyarázata az, hogy 
amikor az ő szent profitjukról van szó, 
még a pribéki munkától sem riadnak vissza, 
no meg arról is szó van itten, hogy nem
csak a munkaerőnk fölött akarnak úrrá

lenni, hanem a gondolkodásmódunkat is 
szigorú cenzúra alá akarnák venni. (Állunk 
elébe. A szedő.)

Ha még ezek után is akad a pincér
munkások között olyan, aki hinni tud a 
munkáltatói jóakaratban, az valóban nem 
érdemel egyebet, minthogy bárcával he
lyeztessék el, mint a rendőrségi felügyelet 
alatt álló prostituált kéjhölgy. Ez az a bi
zonyos lóláb, amely kitűnik ebből a hatá
rozatból és a bárcarendszer életbeléptetését 
célozza amolyan kutyaszövetségi módra.

A spadassinok megbízatásukhoz mind
végig hűek akarván maradni, a következőt 
határozták el: «Kollektív szerződést kötni 
nem szabad•>. Ezzel a határozattal tudatlan
ságuk révén úgy cselekedtek, mint az egy
szeri mesebeli balkézláb ember, aki maga 
alatt vágja a fát. Ebben tökéletesen egyet
értünk a határozatot hozókkal, de nem 
abban az értelemben, amint azt az ő kor
látolt felfogásuk szerint elgondolják, hanem 
mint szociáldemokraták, tudniillik mi min
den kollektív szerződést a fejlődés aka
dályául tekintünk.

«Pincérbérek egyöntetüleg, lehetőleg mél
tányosan állapitandók meg.»

Ennek a megállapítását mily módon gon
dolták el és miként szeretnék azt a gyakor
latban megvalósítani, azt el tudjuk képzelni, 
ha tekintetbe vesszük a multbani béreinket, 
amikor a pincért a legkíméletlenebbül 
kizsarolták ezek a jó urak, mert a fizetés 
a következő módon történt: Egy dinár, 
két dinár, neked pincér semmisem jár. 
Most a jelenben, amidőn látjuk a munkál
tatóink kutyaszövetségi aspirációit, holt 
biztosra vesszük, hogy a méltányos bérek 
megállapítását igy szeretnék megvalósítva 
látni.

Nincs szándékunkban a szegedi ördögi 
konyhában kifőzött orgyilkok összességet 
bemutatni, csak még egynéhányat fogunk 
felsorolni, ezek közül is csak azokat, ame
lyekre annak idején az autodaférendező 
inkvizitorok is büszkék lehettek volna.

«Minden renitens pincér neve, kora s 
egyéb adatai a rendelkezésre bocsátandó 
nyomtatott ivén az elbocsátás okának meg
jelölése mellett a társulatokkal közlendő.

Országos szövetség alakittatik, melynek 
minden vendéglős, kávés tagja lenni köteles.

Minden társulat az összes pincérekről 
nyilvántartást vezetni köteles.

Korlátlanul engedtessék meg a női kiszol
gálás. A belügyminiszter által kiadott ren
deletnek módosítása kérendő, mely szerint 
a szakácsnők 10 órai munkaideje szabd- 
lyoztassék.

Minden ipartársulat kebelében munka
adók helyicsoportja állítandó fel, mely a 
központtal állandó összeköttetést tart fenn.

Évi tagsági dij címén minden társulat 
100 koronát fizet be a szegedi társulati 
pénztárba.

Ott, hol ipartestület nincs, bevonandók 
a már fennálló társulatokba.

Minden társulat nyilvántartást vezet a 
renitens, makacs, hajtogató és engedetlen 
pincérről.

Kisegítő pincérek napi bére országosan 
szabályozandó.

Ott, hol ipartársulat nincs, felhivatnak a 
szomszéd társulathoz való csatlakozásra.

Pincérügy választmányi vagy csak zárt 
ülésen, érdekeltekkel tárgyainatő-e ? Ki
mondja, hogy ez nem választmányi, hanem 
csakis pincért tartók érdekköre.

A kassai ipartársulat meghatalmazottjá
nak azon javaslata, hogy minden társulat 
3 rendbeli nyomtatott űrlapot kezel, egyik 
az engedetlen, makacs, kötekedő, izgató, 
másik a hűtlen s végre a harmadik a sik
kasztó pincérre vonatkozzék s ezek nyom
ban a társulatoknak elküldendők.

Javasolja, hogy a nem szervezett pincé
rek részére országos és helyi elhelyező
intézet minden ipartársulat kebelében léte- 
sittessék, hol az alkalmazást kereső pincé
rek díjtalanul közvetítetnek.*

Az itt bemutatott határozatok kommen
tálásához gyönge a toliunk. Ennyi gazság
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csak azoknak az agyáben születhet meg, 
akik másik embertársukat nem tekintik 
másnak, mint igavonó baromnak, akinek 
más kötelessége nincs, mint dolgozni. Dol
gozni azért, hogy ők jólétben, fényben és 
pompában tölthessék haszonnélküli életü
ket. Oszerintük a dolgozó pincérproletá
roknak nincs más kötelességük. Lehetet
lenné akarnák tenni még azt is, hogy gon
dolkodjunk, mert félnek attól, hogy egyszer 
azt találnék gondolni, hogy ez másként is 
lehetne. Pedig egyszer el fog jönni az az 
idő és akkor minden másként lesz, addig 
is csak egy falat kenyérrel kérünk többet 
és ezért akarnának bennünket mindenáron 
béklyóba verni, és hogy ezt akarnák, mint 
utolsó pontját a szegedi titkos gyűlésen 
hozott határozatát szószerint közöljük le:

«. Minden szervezett pincérnek 30 napi 
felmondással azonnal felmondandó a szol
gálat, azok nevel körözendők és addig, mig 
a szervezetből ki nem lépnek, senki által 
nem alkalmazhatók.»

Szóval nem akarnak egyebet csak azt, 
hogy rugjuk fel szervezeteinket, mert az ő 
profitjuk igy nincs eléggé biztosítva.

Ismertettük a pőrére levetkőztetett s 
bennünket minden emberi jogokból kivet- 
köztetni akaró perfid merényletet. Szüksé
gét láttuk annak, hogy elmagyarázzuk pon
tonként azt is, ami nincs ugyan írásba 
foglalva, de aki a sorok között olvasni tud, 
tisztában van azzal, hogy mily szándék 
vezérelte a mi jóakaróinkat e határozat- 
hozatalnál. Tehát résen kell államink. Ne 
hagyjuk magunkat meglopni.

Kovácsolják már a rabbilincseket szá
munkra. Azt a rabbilincset kovácsolják 
számunkra, melyet még nem olyan régen 
ráztunk le magunkról a szervezettség ere
jével.

Amilyen gyáván és orvul támadtak reánk 
a szegedi spadatinok, épp oly gyáván és 
orvul folytatják a merényletet ellenünk, 
aminek bizonyságául reprodukáljuk a 
kezeink közzé került körleveleiket, amelyek 
a kutyaszövetség gyárából kerültek ki.
Másolat.

A magyar vendéglősök és kávésok 
országos központjától.

Mélyen tisztelt igazgatósági tag ur!
Szegeden, 1908. évi április hó 29-én. a 

vendéglős és kávés munkaadók érdekei
nek védelmezése tárgyában tartott orszá
gos értekezlet egyhangúlag hozott határo
zatával megalakította az országos közpon
tot és Önt annak igazgatósági tagjává 
választotta meg.

Az értekezlet elfogadta a szegedi ven
déglős ipartársulat következő határozati 
javaslatát:

1. A képviselt vidéki városok egyesül
nek azon célból, hogy a szakmabeli munká
sok túlkapásai ellen egyöntetűen védekez
zenek.

2. E célból megalakítják maguk között 
a munkaadók csoportját, melyek a véde
kezés körül felmerülő kiadások fedezésére 
pénzt gyűjtenek.

3. Elhatározta az értekezlet, hogy ezen 
egyöntetű védekezés céljából központot 
állít fel Szegeden, melynek kötelessége az 
egyesült városok között az állandó érint
kezést fentartani. Evégből a központhoz 
idó'nkint értesítéseket küldenek a meg
választott igazgatósági tagok s ezen értesí
téseket egybefoglalva, a központ a csatla
kozó városokkal közli, hogy azokról a 
tagok tudomást szerezzenek.

4. A központ adminisztratív költségeihez 
az egyes csoportok 100 koronával tartoz
nak évenkint hozzájárulni. Oly munkaadók, 
kiknek lakhelyükön ipartársulat nincsen, 
mint tagok évenkint és személyenkint 
20 koronával járulnak az említett célhoz.

Ennélfogva tisztelettel felkérjük, hogy 
jelen iratunk átvétele után pincéreket fog
lalkoztató tagtársakat bizalmas értekezletre 
haladéktalanul egybehívni, velük ezeket 
közölni s a mellékelt kötelezőt valamennyi
vel aláíratni s a beszedett tagsági dijakkal

együtt a helyi csoport elnökéhez, ezúttal 
tehát Szállássy Alajos vendéglős címére 
Kassára beküldeni szíveskedjék. Az ügy 
sürgősségénél fogva 3 napon belül kérjük 
szives válaszukat.

Bárminemű esetleges további felvilágosí
tásokkal szívesen szolgálunk.

Végül kérjük úgy a ieveiezést, mint a 
pénzküldeményeket nevezett csoport elnö
kéhez címezni.

Az országos központi szövetség elnöksége 
Szeged, 1908. évi április hó 30-án.

A másolat hiteléül 
Dávidkó János,

a kassai ipartársulat titkára, mint a 
szövetkezet jegyzője.

38. szám.
1908.

Tekintetes (név) vendéglős és szállodás urnák
(Helység.)

A Szegeden fojyó évi április hó 29-én 
megtartott országos vendéglői értekezlet 
alkalmából elhatároztatott, hogy az immár 
tűrhetetlenné vált pincér túlkapásokkal szem
ben mi is országszerte szervezkedjünk s 
egyöntetű eljárásunkkal az ellenünk szer
vezett pincérekkel szemben hasonló szer
vezkedéssel önérdekeinket megvédelmez
zük.

E célból szegedi értekezletünk helyi cso
portok létesítését határozta el s ilyennek 
Kassát, mint ipartársulatot jelölte Felső- 
Magyatországra nézve meg.

Amidőn az erre vonatkozó felhívást má
solatban megküldjük, egyben felkérjük, 
hogy a csatolt belépő nyilatkozatot aláírni 
s hozzánk sürgősen visszaküldeni méltóz- 
tassék. Egyben kérjük említett nyilatkozatot 
mindazon tagtársakkal aláíratni, kik pincére
ket alkalmaznak.

Az évente fizetendő tagsági dij minden 
pincér után 4 korona, mely összeget össze
gyűjtve Szállássy Alajos vendéglős tag
társunk címére ide beküldeni inéltóztatnék.

Minden további teendőkre nézve a kellő 
utasításokat a nyilatkozat vétele után meg
küldjük. Azon reményben, hogy ezen 
érdekeinket mélyen érintő mozgalomban 
örömmel részt venni méltóztatik, maradtunk

Kassán, 1908. évi május hó 12-én
az országos értekezlet kassai csoportja 

nevében.
Teljesen feltártuk a valót, tettük ezt azért, 

mivel bizonyítani kívántuk azt, hogy a leg
nagyobb bűn volna efölött csak úgy át
siklani. Tenni, cselekedni! Mutassuk meg, 
hogy jól vagyunk szervezve; most kell 
megmutatni, hogy már öntudatos, osztály
harc alapján álló munkások vagyunk, akik
nek félelmetes erején hajótörést kell, hogy 
szenvedjen e gaz merénylet.

Most tehát csak úgy adhatunk méltó 
feleletet, ha hasonló módon az egész 
ország e keretben dolgozó munkásait a 
szociáldemokrata táborba behozzuk.

Az országos mozgalom megindítására az 
idő soha ily kedvező nem volt. Izgatásra 
szükség nincs, csak fel kell hogy olvassuk 
a szegedi titkos értekezlet jegyzőkönyvét 
és erre a pincérek részéről a felelet csak 
egy lehet: Szervezkedünk minden vonalon!

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

A kávéssegédek közgyűlése.
(Sch.) Junius 9-én és 10-én tartották meg 

kávéssegéd szaktársaink rendes évi köz
gyűlésüket Szerecsen-utcai helyiségükben.

Mielőtt a közgyűlésen hozott határoza
tokra térnénk át, nem mulaszthatjuk el 
annak a ténynek a megállapítását, hogy a 
most lezajlott közgyűlés előtt azt tapasztal
tuk, hogy bizonyos közönyösség volt észlel
hető a kávéssegédek között annak dacára, 
hogy a közgyűlési napirendek közt több 
olyan pontot láttunk, amelyek nemcsak az 
érdeklődést érdemlik meg, hanem a komoly, 
beható tárgyalást és vitát.

Már pedig a szakszervezeti élet, a szer
vezett munkások gazdasági és kulturális 
mozgalma megköveteli azt, hogy minden 
egyes katonája e mozgalomnak ne csak 
fizető automata legyen, hanem a célt 
ismerő meggyőződött szociáldemokrata, 
aki tisztában van azzal, hogy a mai tőkés 
társadalmi rendszer az emberiség csak egy 
kis töredékének, a felsőbb tízezreknek az 
érdekét szolgálja, akik bár produktív munkát 
nem végeznek, mégis a dolgozó munkások 
által előteremtett társadalmi javaknak 90%-át 
élvezik azért, mert a munkásosztály még 
nem emelkedett arra a kulturális magas
latra, hogy termelő erejét saját magában 
felismerje. A mai társadalom, amelyet a 
kapitalisták kisajátítottak a maguk számára, 
oly mostohán bánik az életet adó anyával 
— a munkásmilliókkal, hogy mindazokat a 
jogokat, amelyek segítségével a szociális 
érdekeiket megvédhetnék, elvonja tőlük.

Látjuk azt, hogy a hatalom kezelői, a 
munkáltatók testületéivel összefogva, mindent 
elkövetnek, hogy a szabadságért, jogaiért 
küzdő munkásságot az ő kultúrharcában 
lehetetlenné tegyék.

Tehetik — mert náluk az erő —, de mi 
lesz akkor, ha a munkásság felismeri az ő 
hatalmas erejét? Nos tehát, mire van szük
ségünk, hogy a kávéssegédek is meg
ismerjék saját erejüket ? Arra, hogy a szak- 
szervezetük iránti közönyösségüket meg 
kell törni. A közönyösséget előidéző 
okokat el kell tüntetni a szervezetből oly
képpen, hogy a szervezetet bénító okok 
eltüntetése újabb akadályokat ne támasszon.

Azt a kis meglévő egyesülési szabadsá
got, amelyet élvezünk, arra kell felhasználni, 
hogy a kávéssegédek 90°/0-át úgy neveljük, 
hogy az tisztában legyen atzal a nagy 
történelmi hivatással, amelyet a szociál
demokrata munkásosztálynak a társadalom 
átalakításánál be kell töltenie.

A most újonnan megválasztott vezetőség
nek minden erejét latba kell vetni arra 
nézve, hogy a módosított alapszabályok 
keretén belül a szakegyesületben találják 
meg a tagok az őket megillető kulturális 
és gazdasági védelmet. Az uj vezetőséggel 
vonuljon be a szervezetbe uj szellem, amely 
a szociáldemokratikus igazság fegyverével 
felvértezi a tagokat, hogy azok igazi meg
győződésből tudjanak küzdeni helyzetük s 
a társadalom átalakításán. Ha a szakegyesület 
által nyújtott igazi kultúrával felvértezve 
lesznek a tagok, akkor meg fognak szűnni 
a szrfvezet beléletében rágódó viszályok, 
amelyek nemcsak a kulturális haladást 
gátolják, de megbénítják mindazt, ami 
hivatva volna a kávéssegédek érdekeit 
megvédeni a mindjobban szervezkedő 
munkáltatókkal szemben.

Bízunk abban, hogy a kávéssegédek 
öntudatossága le fogja győzni a belső 
villongásokat és hozzá fog a reális munká
hoz, amelylyel lehetetlenné teszi újabb 
«huligánok» életrekelését.

*

A közgyűlésről az alábbi tudósításban 
számolunk be:

Keszey Flóris elnök szaktárs üdvözli a 
megjelenteket, a határozatképességet meg
állapítja és délelőtt 9 órakor megnyitja a 
közgyűlést.

Elnöki megnyitójában röviden vázolja a 
vezetőség működését, melyet — úgymond — 
részleteiben az ügyvezető alelnök fog 
ismertetni.

Nikelsburger indítványára a közgyűlés 
kimondja, hogy a napirendhez szólók 
10 percig beszélhetnek.

Neumann ügyvezető alelnök megemléke
zik az elmúlt évben elhalt tagokról. A köz
gyűlés felállással fejezi ki részvétét.

Ezután a távozó vezetőség munkálkodását 
ismerteti, amely — úgymond — tudja, 
hogy nem mindenben elégíti ki a tagokat, 
de nagyobb eredményeket szerinte elérni 
nem lehetett, mert a személyi súrlódások 
kiegyenlítése sok munkát adott a vezetőség
nek. Az alkotások között megemlíti a 
könyvtár berendezését, az adminisztrációnak



4. oldal Magyarországi

uj alapra fektetését, amelynek az ered
ménye nagyon is előnyös az egyesületi 
életben.

Az utolsó közgyűlés óta tagdij bevételek
ben 2 hónap alatt 3000 korona többlet 
mutatkozik. Megemlíti a fó'pincér-mozgalmat, 
amely még nem volt időszerű. Beszél a 
«revue» rendszerről, amelynek bár híve, ma 
még kivihetetlennek tartja, egyrészt, mert 
a szerződés köti a szervezetet, másrészt 
még nem vagyunk annak megvalósításához 
elkészülve.

Végül összegezi a vezetőség munkál
kodását s kéri a felmentés megadását.

Krausz Miksa könyvelő a pénztári jelen
tést bemutatja, amit helyeslőleg vesz tudo
másul a közgyűlés.

Krausz Ferenc azon óhajának ad kifejezést, 
hogy reméli azt, hogy a jövőben meg
fognak szűnni az eddigi torzsalkodások 
annál is inkább, mert még a kávéssegédekre 
nagy feladatok várnak.

Felszólaltak a jelentéshez még Zucker- 
mandl Aá., Müller M., Deutsch A., Földy 1., 
Rottstein B., Friedmann S., Vigh I. és 
Fekete L. szaktársak. Neumann zárószava 
után a jelentést tudomásul veszik és a fel
mentvényt megadják.

Neumann bejelenti a módosított alap
szabályok jóváhagyását, melynek értelmében 
most már a közgyűlés 2 évre választja a 
vezetőséget. Tudomásul szolgál.

Keszey megköszöni az eddigi bizalmat s 
kéri a közgyűlést, hogy korelnököt és jegyzőt 
válasszon. Korelnöknek Falatkayt, jegyzőnek 
Ftanisch szaktársak lettek megválasztva. 
Megválasztatott még a szavazatszedő bi
zottság.

*

Második nap d. e. 10 órakor Falatkay 
korelnök a közgyűlést megnyitja s kéri a 
szavazatszedő bizottságot, hogy a választás 
eredményét terjessze elő. Krausz F. a 
bizottság elnöke felolvassa a választás 
eredményét, amit a közgyűlés tudomásul 
vesz. Megválasztattak: elnök Keszey Flóris,
II. elnök Deutsch Artúr. Elnök akadályoz
tatása folytán másodelnök megköszöni a 
megválasztott tisztikar nevében a bizalmat 
s ígéri, hogy legjobb tudásukkal oda fog
nak hatni, hogy a tagok érdekeit minden 
tekintetben megvédjék s munkájuk ered
ményes kivitelére a t. tagok egyöntetű 
támogatását kéri.

Neumann a betegsegélyezésosztályozására 
nézve jelenti, hogy e kérdést a tagok 
előnyére sikerül majd megoldani.

Falatkay a dalkar szabályait ismerteti.
Neumann a körhelyiség szabályait ismer

teti. A betegsegélyző pénztári bizottságba 
Keszey F., Deutsch A., Krausz F., Falatkay 
Gy. és Kállay E. szaktársakat küldi ki a 
közgyűlés. Neumann a szaksajtó ügyét 
ismerteti. Konstatálja, hogy az nem minden
ben felel meg hivatásának. Felszólalt még 
Krausz, Fekete, Müller, Zuckermandl és 
Schwarz, mire a közgyűlés úgy határoz, 
hogy a lapbizottság eredményesebb munkát 
és tökéletesebb lapot csináljon. A köz
gyűlés Földy Imre indítványára egy 11 tagú 
bizottságot küld ki «revue» rendszer 
tanulmányozására, amely bizottság tag
gyűlésen tegyen jelentést. Ezzel a közgyűlés 
véget ért.

Kávéfőzők köréből.
A Budapesti Kávéfőzők Szakegyesii- 

lete 1908. évi julius hó 9-én, csütörtökön, 
Putzer M. nagyvendéglős külön e célra fel
díszített kerthelyiségében (VII., Aréna-ut 80) 
könyvtáralapja javára dal, szavalat, világ
posta, tréfás és értékes tombolával és tánccal 
egybekötött

nagy  n y ári m u la tsá g o t
rendez.

Kezdete délután 4 órakor, vége reggel 
ö órakor.

Belépődíj: Személyjegy 1 kor., család- 
jegy (egy ur és két hölgy) 2 kor. 20 fillér.

Jegyek kaphatók: az egyesület irodájá
ban Dob-utca 72, a vigalmi bizottság tagjai
nál, az összes kávéházakban a bizalmi
férfiaknál és a vigalom napján a pénztárnál.

Kérjük a szaktársakat, hogy a leg
messzebb menő agitációt fejtsék ki a mulat
ság sikere érdekében.

A kutyaszövetség.
Ne tessék megijedni, nem valami pisze- 

orrú mopszlik es házőrző komondorok 
szövetségéről beszélek.

Emberek: Sőt cilinderbe, frakkba öltözött 
«uri» emberek szövetsége ez, amelyet 
állítólag az «igazság» ragyogó nevével 
akartak felruházni. De csak akartak. Mert 
bölcs (?) szülőik a szent keresztségnél el
felejtették bemondani a kezdő betűt. S 
igy méltóképpen megcsonkított nevükhöz 
dáncra vert kutya® képében világgá bocsá
tották fényképüket. Ezért kapták a jámbor 
és híres kutya nevet.

Csak természetes ezekután, hogy kitekerve 
a programmjuk nyakát, éppen az ellen
kezőjét csinálják annak, amit hirdetnek.

A munka szabadságáért harcolnak ők és 
ezrével fosztják meg embertársaikat a 
munkától.

A sztrájk és bojkottokat kívánják meg
akadályozni és tömegesen rendezik a 
kizárásokat.

A lelkiismeret szabadságát hirdetik és 
gyűlöletes bárcarendszeriikke! milliókból 
tépik ki a lelkiismeretet.

Így lett azután a nagyhírű kutyaszövet
ségben bűnné az erény éserénynyéa bűn, 
dicsőséggé a gazság és gazsággá a dicső
ség, és igy lehetett a gyengék védelmére 
az i-«gazság» szent jegyében alakult szövet
ségről az egri ügyésznek megállapítani, 
hogy:

A szövetség tagjait felfüggeszti s kapcso
latosan bojkottálja, folytonos kémkedés s 
feljelentésekkel zaklatja, a bírságok bizto
sítása végett jogosulatlanul kitöltetlen vál
tókat szed, azokat önkényesen kitölti s 
pörli, a segédeket törvény ellenére felmon
dás nélkül a munkából kiállíttatja s egyéb
ként is korlátozza . . . Azért függesztenek 
fel s bojkottálnak egyes tagokat, hogy 
munkát ne vállalhassanak . . . Tisztesség
telen vírsíwy-számba megy az is, hogy a 
szegény, kenyerét napszámmal kereső ipa
rost munkájából kimozdítják.

Már most azt lehetne hinni, hogy min
den ember lelkében mélységes gyűlölet 
lakozik e hires szövetség iránt. Oh ! dehogy, 
hiszen napjainkban is vannak, sőt sokan 
vannak emberek, kik szivrepesve keresik a 
szövetségesek kutyabarátságát.

A budapesti kávés-ipartársulat egynéhány 
tagja pedig elragadtatva a kutyaszövetség 
működésétől, hetek óta erőlködik azon, 
hogy észrevegyék őket, sőt egynéhányan a 
szégyenlősebbek közül meghúzódnak a 
Wesselényi-utcai testület csöndes magá
nyába, mindenáron harapásra készülnek. 
Mert méltó tagjai akarnak lenni a nagy
hírű kutyaszövetségnek.

Csak természetes, hogy első falatnak az 
évek óta fennálló kollektív szerződést sze
melték ki és bárhogy tagadják is, hanyat- 
homlok rohantak le Szegedre, ahol éppen 
kapóra jött megugatniok a saját maguk ál
tal megkötött kollektív szerződést. Örök 
szégyene lesz a budapesti kávés-ipartársu- 
latnak az, hogy ezen a nagytitokban tartott 
értekezleten nemcsak részt vett, nemcsak 
hogy az ott hozott határozatokat elismeri 
és már végrehajtani is próbálgatja, de szé
gyene az is, hogy keblén melengeti azokat, 
akik a szerződésben lekötött és sokszor 
fitogtatott kávésbecsületet bepiszkítják.

De lássuk csak magát a határozatot:
Először is a szabadnapot kívánják eltö

rölni, azok az örök henyélők, akiknek fáj, 
hogy a kincskei eső kezek hetenként egy
szer pihenni is mernek. A sztrájk és boj
kottokban elveszített munkanapért siló ke
resztény és zsidó urak, akiknek a teremtő 
istenük is pihent a hat napi munka után

Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak
(és ők is pihennek), lehetetlenné akarják 
tenni, hogy mi is pihenhessünk, mert mi 
sem istenek, sem kávésok nem vagyunk. 
Másodszor a nők alkalmazását óhajtanák 
az újdonsült kutyaszövetség újdonsült tag
jai. S ez természetes, hisz ezt parancsolja 
nekik a hires profithajszoló kapitalistabe
csület, amely istent, hazát és családot em
legetve, tönkreteszi a családot csak azért, 
hogy olcsó muekaerőt kaphasson. Amely 
az utcára szánja a férfimunkást és helyére 
állítja a nőt, akinek a testét, lelkét kihasz
nálva, lehetetlenné teszi, hogy a férfimun
kás egy falat kenyérrel többet szerezhessen. 
S ők a magyarországi vendéglős és kávés 
urak nem lennének méltó tagjai a kutya
szövetségnek, ha nem akarnák az áruba 
bocsátott és prostituált női testből is az 
alkohol a tőkét gyarapítani.

Harmadszor pedig elhatározták a fekete 
lista vezetését, ami azt jelenti, hogy az 
egész országban ne kereshessen kenyeret 
az a munkás, aki valamelyik üzlet gyalá
zatosságát nem hajlandó tilrni.

Íme szaktársak, igy néz ki a munka vé
delmére, a terrorizmus ellen dolgozó, a 
lelkiismeret szabadságát hirdető, az igazság 
jegyében áiaiakult kutyaszövetség működése.

Szaktársak! látjátok-e már, hogy a tár
sadalom minden rétege szövetkezik elle
netek. Látjátok-e már, hogy a kutyaszövet
ségben tömörült kétes alakok, nemcsak 
munkátokat, jövőtöket, hanem családotokat 
és az életeteket is a legkomolyabban ve
szélyeztetik. Ha nem akarjátok meglátni, 
úgy megérdemlitek a kutyaszövetség mű
ködését. Ha nem látjátok, úgy tanuljátok 
meg, hogy csak erős szervezettel és erős 
akarattal vethettek véget a kutyamódra ga
rázdálkodó szövetségesek működésének. 
Álljatok hát csatasorba és minden erőtök
kel tegyétek nagygyá, hatalmassá saját szer
vezeteket. Ne álljon félre senki, mert aki 
félreáll az áruló, vagy gyáva. Szaktársak 1 
küzdelmek előtt állunk. Készen legyetek.

Karikás.
fiarc  a kávéházakban.

Sokszor lehetett hallani az utóbbi időben 
a címben foglalt feliratot, amely nagy meg
lepetést okozott annak idején nemcsak a 
fogyasztó közönség, hanem a munkások 
táborában is. A filiszterek és azok, akik 
hírlapi kacsák felröpitéséből élnek, már 
országos pincérsztrájkkal rémitgették a vi
lágot. Ma pedig már megállapíthatjuk, hogy 
hiába volt a nagy ijedelem, mert az orszá
gos pincérsztrájk veszedelme egyelőre be- 
rekedt. Sőt azt is állíthatom, hogy e vesze
delmes sztrájk bekövetkezése eddig sem 
volt egyéb egy-két vérmesebb reményű úri 
ember merész fantáziájánál, mert a kávé
házi személyzetnek esze ágában sem volt 
egyelőre sztrájkba lépni, noha nagyon sok 
oka volna erre. De igenis igaz az, hogy a 
kávés urak egy része igenis foglalkozott és 
foglalkozik még ma is az évek óta fenn
álló kollektív szerződés megszegésével. 
Hogy ez eddig nem sikerült, az először 
azon múlott, hogy az illetők, akik bár meg
lehetősen jól tudnak kiabálni, uszítani és 
denunciálni, de gyávák ahoz, hogy ma-
fukra mernék vállalni egy szerződésszegés 

övetkezményeit. Másodszor pedig azon 
múlott, hogy szerencsére a kávés urak kö
zött is vannak még józanul gondolkodó, 
komoly férfiak, akik adott alkalomkor hideg 
vízbe mártják egyes kollégáik magasröptű 
fantáziáit.

Az országos sztrájk hire különben úgy 
látott napvilágot, hogy amint ismeretes, a 
vendéglős és kávés urak titkos gyűlést tar
tottak Szegeden, ahol a munkások szak
szervezetei ellen irányuló határozatokat 
hoztak. Ezt végrehajtandó, éppen kapóra 
jött a hentesáruknak a munkások részéről 
történt bojkottálása. Előrukkoltak tehát a 
kávés urak részéről az éhesek, a tehetet
lenek és örök sirók és szerződésszegéssel 
vádolva az egyesülési és gyülekezési jogért 
harcoló munkásságot, a szegedi gyűlés 
értelmében azoknak a kizárását követelték.
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De egyelőre eme követelést, vagyis a ki
zárást boldogabb időkre kellett halasztani, 
és azok a nagyreményű urak igy egyelőre 
kénytelenek beérni azzal, hogy néha nap
ján előszedik a titkos fiókból a titkos határo
zatot és úgy gyönyörködnek benne.

Mindezeket pedig csak azért irtuk meg, 
mert a fent említett örök sirók siránkozásai 
folytán a kávés ipartársulat rendkívüli köz
gyűlést tartott, amelynek határozata szerint 
tárgyalásra hívta a budapesti kávéfőzők 
szakegyesületét. A szakegyesület kiküldöttei 
és a Budapesti kávés-ipartársulat vezetősége 
között huzamosabb tárgyalás után a követ
kező megállapodás jött létre:

A mai tárgyalás eredményeképp meg- 
áilapittatik, hogy a jövőben a budapesti 
kávéfőzők szakegyesülete a legmesszebb
menő garanciát vállal aziránt, hogy a kol
lektív szerződést betű szerint betartja, 
amelyre a kávés-ipartársulat is kötelezi 
magát.

Az egyes esetekben előforduló pana
szokat pedig a két testület egymásnak köl
csönösen bejelenti. Be nem jelentett panasz 
nem létezőnek tekintetik.

Egyben a budapesti kávéfőző szakegye
sület részéről valamilyen büntetéssel sújtott 
kávéfőzőt vagy konyhalegényt a büntetés 
ideje alatt a szakegyesület felkérése után 
egy ipartársulati tag sem alkalmazhat mun
kába.

Azt hisszük, hogy ha a kávés-ipartársulat 
minden egyes tagjába épp úgy meg lesz 
a jóakarat eme szerződés betartására, mint 
a segédek között akkor a sokat óhajtott 
béke hosszú időre biztosítva lesz." K-J-

Szervezkedéssel érjük el helyzetünk 
javítását!

VIDÉK.
Pöstyén. (A báránybörbe bujt farkas.) 

Czizevitz József budapesti vendéglős, aki 
jelenleg Pöstyén-fürdő Kursalon-jának tulaj
donosa, azok közé a munkaadók közé tar
tozik, aki hízelgő szavakkal adja a munkás
barátot. Azonban mindazok, akik eddig 
hittek az ő munkásbarátságában, alaposan 
kiábrándulhattak e hónap 3-án, amikor a 
nála alkalmazásban levő Fekete Lőrinc 
szaktársunkat negyedórái késés miatt az 
üzletből rögtön elbocsátotta. Amikor a 
főnöknek ezt az eljárását Csermák kávé
főző elvtársunk kifogásolta, neki is kijelen
tette Czizevitz, hogy akinek az ő intézke-, 
dése nem tetszik, az mehet.

Természetes, ilyen kijelentések után 
Fekete, Csernák és Tóth szaktársaink, mint
hogy egymással szolidárisak voltak, a fari
zeus, hencegő gazdát faképnél hagyták. A 
dolognak azonban folytatása lett. Ugyanis, 
öntudatos szaktársaink a munkaadóval 
szemben megszüntették a kért bizalmiságot 
s igy útját vágták annak, hogy az elégtétel 
adásig tárgyalhasson.

De kellemetlen volt Czizevitznek Kugler, 
a fizető is. Mivel a három összetartó szak- 
társunktó! a többi munkások támogatása 
nélkül könnyű szerrel megszabadult, most 
már Kuglertől akart szabadulni, kinek el
távolítása érdekében állott. Ezt oly agya
fúrtsággal eszelte ki a gazda, hogy az 
ódiumot a munkásokra hárította. Ugyanis 
hozatott magának egy kávéssegédet, aki 
megérkezésekor kijelentette, hogy ő Kugler- 
rel nem dolgozhat, mert neki Budapestről 
ilyen utasítása van. (Ami nem igaz!) Erre 
az ott dolgozó szaktársak vele szolidaritást 
vállaltak s Kuglert kibojkottálták az üz
letből.

Az ügyet az országos szervező bizottság 
tárgyalta s úgy határozott, hogy az ilyetén 
elbocsátott négy szaktársunk visszahelyezé
sét az ottmaradt szaktársak követeljék a 
gazdától. Ezen határozat végrehajtását ők 
megtagadták, miért is Pöstyén fürdőtelepen 
Czizevitz üzlete bojkott alatt van. Szerve
zett munkás ott csak úgy dolgozhat, ha 
Czizevitz az iigvet előbb rendezni fovia.

SZEMLE.
Az éttermi segédek sportklubja, az

♦ Egyetértés Sportklub*, megint bizonysá
ét adta életrevalóságának. Ugyanis folyó 
ó 14-én az igen erős «Vivó és Atlétikai 

Klub»-bal 1:1 arányban eldöntetlenül 
mérkőzött. Ez az eredmény azért is nagyra 
értékelendő, mive! a <Vivó és Atlétikai 
Klub* a főváros jobb footballegyleteivel 
szemben kitűnő eredményeket ért el, azon
kívül a saját megszokott pályáján játszott, 
ami szintén az ő előnyükre szolgált.

Az ‘Egyetértés Sportklub* legnagyobb
részt kistermetű emberekből álló csapata 
rendkívül agilisán és önfeláldozóan játszott 
a «Vivó és Atlétikai Klub* hatalmas, meg
termett emberei ellen.

Az ‘ Egyetértés Sportklub* gyönyörű 
játéka sokszor ragadta tapsra a szaktársak
ból álló nagy közönséget.

Délelőtt a II. csapatok mérkőztek, amely
ből fölényes játék után az ‘ Egyetértés 
Sportklub* került ki 3:0 arányban győz
tesként.

Ily szép erdmények után talán sikerülni 
fog megtörni azt a felfogást, hogy pincér
nek nem való a sport.

A klub különben nemcsak footballal, 
hanem atlétikával is foglalkozik, mint futás, 
ugrás, sulydobás stb. Miért is értesítjük a 
t. szaktársainkat, hogy beiratkozni lehet 
minden csütörtökön délután fél 5-től 6-ig 
a Klotild-kávéház Irányi-utca félemeleti 
helyiségében és a Vadászkürt-szállodában 
Cseke Lajos titkárnál. Beiratási dij jelvény- 
nyel együtt 4 korona, havi tagdíj 1 kor., 
melynek ellenében a tagok mindenféle 
sportfelszerelvényt kapnak és szakszerű út
mutatásban részesülnek.

Újpesti basák. Régi panasz az újpesti 
kávéssegéd elvtársaim részéről, hogy a 
polgári 48-as független gondolkodású új
pesti nyárspolgárság díszei brutális, ön
kényes magaviseletükkel számtalan esetben 
kiérdemelték a szervezett munkások meg
vetését. Ezek a községi státusférfiak min
den alkalmat megragadnak, hogy ocsmány 
magaviseletiikke! — amelyet előszeretettel 
a kávéházakban fitogtatnak — provokálják 
a kávéházi munkásokat.

Az utolsó esetben valami Schneider 
névre hallgató egyén állt ki a porondra, 
hogy bizonyítékát szolgáltassa, miszerint 
érdemes arra, hogy az újpesti képviselő- 
testület tagjának vallják. Nem akarjuk gya- 
lázó, ocsmány kifejezéseit, amelyeket álta
lában a szervezett kávéssegédekkel szem
ben hangoztatott, reprodukálni; ezúttal csak 
hangoztatni kívánjuk, miszerint e basásko- 
dást megelégelték a kávéssegédek és 
Schneider urat egy kis illemre óhajtják 
tanítani, ha még lehetséges.

Schneider urra — gyengéd figyelmezte
tésül — az újpesti kávéssegédek összessége 
kimondta a bojkottot és nevezettet mind
addig nem szolgálják ki, amig a megsér
tett munkásoknak elégtételt nem szolgáltat. 
Nevezett úgy akart a bajon segíteni, hogy 
gardedámja által rendeltetett magának és 
ez a trükkje két esetben sikerült is neki, 
de felismerték a kávéssegédek és most már 
úgy határoztak, hogy nemcsak Schneider 
urat, hanem még az esetleges gardedámját 
is mellőzik a kiszolgálásban. Így már most 
elmondhatjuk, hogy a kecske sem lakik 
jól és a káposzta is megmarad.

A pofonvert ta rta lékos hadnagy. 
Dr. Stankovits tartalékos hadnagy. Polgári 
foglalkozására nézve valalnjl tintakuli, de 
azért játsza az előkelőt és kávéházba is jár. 
A várkerti Kioszk-kávéházat szemelte ki a 
tartalékos hadnagy ur az ő terepének, ahol 
— úgy gondolkodott tartalékos fejével —, 
ha a katonákat nem is kínozhatja az ő 
szekatúráival és pofonaival, de a pincéreket 
igen. Az első pofonkiséretné! azonban meg
járta a doktorka. Ugyanis Schreier szak
társunk szolgálta ki Stankovitsot, amikor az 
szivart is kért tőle. Szaktársunk a főpincér
hez fordult, hogy a tartalékos urnák a kért 
szivart rendelkezésére bocsássa. A fő

pincér abban az időben nagyon el volt 
foglalva, miért is Schreier szaktársunk arra 
kérte a vendég urat, hogy pár percig 
legyen türelemmel. Erre a tartalékos had
nagy ur felugorva székéről, szaktársunkat 
arcul ütötte. De Schreier szaktársunk sem 
volt rest és a tartalékos hadnagy ur pofon
ját olyan alaposan felváltotta, hogy a had
nagy ur kirepült a kávéházból. Mi, akik 
nem vagyunk barátai az ilyetén való elégtétei- 
vevésnek, most mégis azt kell mondanunk, 
hogy gratulálunk Schreier szaktársunknak. 
Tudja meg a tartalékos ur, hogy a munkás 
nem az ő hóbortjáért van.

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

A németországi éttermi és kávé
házi segédek V. birodalmi küldött

gyűlése Lipcsében.
I I I .

Ötödik nap: május 16-án.
Ezekután a birodalmi küldött-gyüléshez 

beérkezett indítványok kerültek alapos tár
gyalás alá, valamint a napirend 9. pontja: 
Esetleges alapszabály módosítások.

Feötzsch II. (Berlin) bejelenti, hogy május 
hó 17-ére a központi vezetőség egy nemzet
közi konferenciára a külföldi testvérszerve
zeteket meghívta, még pedig azokat, melyek 
az osztályharc alapján állanak. Felolvassa 
azokat a külföldi szervezeteket, melyek kép
viseletüket bejelentették. Bár összeköttetést 
a külfölddel nagyon nehéz volt létrehozni, 
azonban e téren a kezdeményezésnek meg 
kellett történni és a nehézségek az ambíciót 
semmiesetre se lohasszák le, mert hisz 
ugyané nehézségek más ipari szakmák 
szervezeteinél is fennállottak. Röviden ismer
teti a nemzetközi konferencia napirendjét.

Boór Jenő (Budapest): Üdvözli a magyar- 
országi szállodai, éttermi és hávéházi alkal
mazottak megbízásából a németországi 
szaktársakat. A magyarországi szociáldemo
krata testvérszervezet — úgymond — 
örömmel ragadta meg az alkalmat, hogy 
a lipcsei nemzeti kongresszuson megjelen
jen, bár szerepe csak a nemzetközi kon
ferencián kezdődik Berlinben, mégis eljött 
a lipcsei kongresszusra, hogy itt tapasztala
tokat szerezhessen. A tapasztalatok annál 
értékesebbek lesznek, ha tekintetbe vesszük, 
hogy a német birodalom politikai és gazda
sági szempontból jogban, szabadságban, 
kultúrában, irodalomban és tudományban 
sokkal fejlettebb állam mint Magyarország, 
hol egy balkáni bürokrácia és egy ázsiai 
agrárfeudális mágnásuralom a magyar prole
tárokat elnyomja. A vendéglős- és kávés
ipar és az ipar általában Németországban 
egy nagy kapitalista burzsoáziának az uralma 
alatt áll s ezért nagyon fontos lesz Magyar- 
ország számára a németországi szervezeti 
és ipari viszonyokat és a német szaktársak 
taktikáját megismerni. Amikor megelége
déssel konstatálja, hogy a lipcsei kongresszus 
osztálytudatos és kristálytiszta munkával 

yőzelmet és dicsőséget hozott a szociál- 
emokrata modern mozgalomnak; — itt a 

magyarországi viszonyokról nem beszél — 
a berlini nemzetközi konferenciáját is siker- 
koronázza, ami kétségtelen is és e hatalmas 
és nehéz munkát német szaktársainknak 
köszönhetjük, kik e kérdéshez nagy intelli
genciával elől jártak. Szavait azzal végzi: 
Éljen a nemzetközi szolidaritás 1 Le a sárga 
szervezetekkel 1

Ezután megválasztották a központi vezető
ség részéről a nemzetközi konferenciára a 
küldötteket, azután rátértek a napirend 10. 
pontjának a tárgyalására: a Hamburgban 
összeülő szakszervezeti kongresszus kérdé
sére, melyre szintén megválasztották a 
‘ Oastwirtsgehiifen-Verband* részéről a 
küldötteket. Ezután a kongresszus megálla
pította a szövetség összes tisztviselőinek a 
fizetését és a hivatalnokokat választották 
meg.
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A napirend 6. pontját: A borravalókér
dést Feötzsch H. (Berlin) adja elő. Ebben 
a fontos kérdésben a következő határozati 
lavaslat lett elfogadva: A vendéglős- és 
kávésipari alkalmazottak V. szövetségi gyű
lése kimondja, hogy a borravaló a legelvete
mültebb és legelitélendőbb formája a munka
bérnek. A cél: a borravalónak minden for
mában való teljes megsemmisítése, helyette 
a munkáltatók részéről az elvégzett mun
káért megfelelő munkabér fizetése. E cél 
csak egy erős szervezettel érhető el. A 
jelenlegi erők nem elegendők e cél eléré
sére, ezért szüntelen munkálkodni kell a 
szövetség kiépítésén. A borravaló természe- 
ében fekszik, hogy az alkalmazottakat csaló
dásban ringatja és olyan látszatot kelt, 
mintha jobb jövedelem volna a fix munka
bérnél.

Ezért törekedni kell, hogy iparunk alkal
mazottai a borravaló káros hatásáról gazda
sági, szociális és erkölcsi tekintetben fel 
legyenek világosítva. Gyakorlatilag már ma 
küzd a szövetség ellene és az összes tör
vényes testületektől követeli a törvényhozás 
utján a munkáltatóknak betiltani, hogy az 
alkalmazottaktól százalékokat szedjenek, 
velük a segédszemélyzetet fizettessék stb. 
Egy vállalkozónak sem szabad alkalmazot
tait fizetés nélkül felvenni. A szövetségnek 
és összes orgánumainak már törekedni kell 
erejükhöz képest az alkalmazottak munka
bérviszonyainak javításáért szüntelen har
colni. — A rezolució egyhangúlag elfogad
tatott.

Ezután rátértek a napirend 7. pontjának: 
A balesetbiztosítás tárgyalására, amelynek 
előadója Zielmann W. szaktárs (Hamburg) 
volt. E kérdésben a következő határozati 
javaslatot fogadták el: A kongresszus ki
mondja, hogy a balesetek veszedelme a 
vendéglős- és kávésiparban sem kisebb, mint 
más ipari foglalkozási ágakban. A beteg- 
segélyző és munkásbiztositó pénztárak meg
állapították, hogy a balesetek 12—19u/0-a 
szakmánkban fordulnak elő. Ezért a kon
gresszus felszólítja a birodalmi gyűlést, 
hogy a balesetbiztosítást a vendéglős- és 
kávésipar összes alkalmazottaira terjessze 
ki és őket az élelmezési iparban dolgozó 
munkások szerint osztályozza.

Ezután a központi vezetőség választására 
került a sor és a régi vezetőséget újra 
megválasztották. Végül elhatározták, hogy 
a következő kongresszust 1910-ben Berlin
ben fogják megtartani.

Ezekután elnöklő szaktárs lendületes és 
tartalmas beszéddel németországi osztály- 
tudatos szaktársainknak lipcsei birodalmi 
küldött-gyülését bezárta, amelyből mi magya
rok túlzás nélkül és röviden megállapít
hatjuk, hogy iparunk terén mint munkás
szervezet az első helyen áll és derekasan 
küzd az összes ellenségekkel. De a lipcsei 
kongresszus egyúttal pofon munkáltatóink
nak, kik itthon mindig arról énekelnek, 
hogy: «a szállodai, éttermi és kávéházi 
alkalmazottak gyomra nem veszi be a 
modern tudományt, a modern kultúrát, a 
szocializmust!»

Az ipari munkások megértik a kor intő 
szavát és mi megyünk előre — a szocializmus 
felé, mindnyájunk érdekében!

Boór jenö.

Készüljünk a választójogért foly
tatandó ütközetre I

Szervezeti ügyek.
Sztrájk a «Klsplpa»-vendéglSben,

Trebitser itr, a Kispipa-vendéglő nagynevű 
gazdája, azok közé a tipikus vendéglősök 
közé tartozik, akiknek begyepesedett fejük 
sehogysem akarja bevenni azt, hogy a 
pincéreinek joguk van tőle is azt követelni 

mint ipartársulati tagtól —, hogy ő is 
a kollektív szerződést Írja alá s a kollektív 
szerződésben az éttermi segédeknek bizto
sított jogokat ő is adja meg. Már egy év I 
óta várták Trebitser munkásai, hogy főnö- I

kük majd csak meggondolja magát és alá
írja a kollektív szerződést. De hiába vár
tak, mert őkelme a sok felszólítások dacára 
is, hajhatatlan maradt. Mig végre az ott
dolgozó szaktársaink megunva a sok kérel
mezést, folyó hó 6-án követelték a meg- 
hájasodott munkaadótól a kollektív szerző
dés aláírását, amit a begyepesedett fejű ur 
gőgösen visszautasított. Mire az ottdolgozó 
három szaktársaink sztrájkba léptek és 
négy napi sztrájk után Trebitser üzletét 
bojkott alá helyezték azért, mert ennek a 
vendéglős-tipusnak az ostobaságánál csak 
a gőgje nagyobb. Úgy látszik, ez az ur 
pályatévesztett, mert szerintünk egy fővá
rosi vendéglősnek kell annyi intelligenciá
val bírnia, hogy megértse azt, hogy ma 
már a pincérség a szervezettségevei el
jutott odáig, hogy a t. főnök urak akkor 
is szóba állnak a pincérrel, amikor a pin
cér az ő igazát és jogát követeli a munka
adótól. De úgy látszik, Trebitser annyira 
korlátolt ezen a téren, hogy ő máshoz 
nem ért, mint a saját bendőjének tömésé
hez és pincéreinek kizsákmányolásához. 
Figyelmeztetjük az éttermi segédeket, hogy 
Trebitser üzletében munkát senki ne vál
laljon addig, amig a gőgös munkáltató el 
nem ismeri magára nézve kötelezővé a 
kollektív szerződést. A sztrájkba lépettek 
közül Laki György áruló lett és vissza
ment dolgozni. A szrájktörő «jánost» figyel
mébe ajánljuk az éttermi segédeknek.

Vili, Vili, jó  lesz alábbhagyni!
Schmidhoffer Vili névre hallgat a budai 
Pilseni-étterem «séf»-je. Ez az ur arról lett 
nevezetes, hogy az ott dolgozó pincéreket 
azzal heklirozza —■ 35 rossz. (Ugyanis, ha 
valaki eltört egy tányért, annyit fogtak le 
érte.) De őkelme a 35 rosszat azért kiabálja, 
mert igy akarja az ő talpnyalását észre- 
vétetni a gazdánál, azonban bölcsen hallgat 
akkor, amikor leégeti az ételeket és tűzbe 
dobja a süllőket. Ilyenkor nem mond 35 
rosszat, pedig étkezésnél az éthordók ré
szére az általa elrontott húsból ad enni és 
mindezeknek a tetejébe még szeret goromba 
is lenni. Vili, Vili, jó lesz megemberelni 
magát, mielőtt még emberére találna, mert 
megeshetik, hogy a vele dolgozó pincérek 
egyszer megunják komiszkodásait és meg
tanítják kigyelmedet móresre, amiben aztán 
nem lesz köszönet.

A szervezettség ereje. A Kolegerszky- 
féle városligeti üzletben alkalmazott kávés
segédek, tudatában követeléseik jogos vol
tában, az alábbi nyilatkozatot és kérelmet 
terjesztették főnökük elé, amit az el is 
fogadott:

NYILATKOZAT.
Mi alulírottak, mint a Kolegerszky-kioszk 

személyzete, az alant felsorolt pontokért 
minden eshetőségre szolidaritást vállalunk 
és ezen pontozatokban foglaltakat a mun
káltatónknál együttesen kérelmezzük.

1. A fizető kávéssegédek részére a jelen
legi 30 korona havi fizetés helyett heti 
14 koronát kérelmezünk.

2. A fizető kávéssegédek részére, tekin
tettel hogy a százalékot a munkaadó élvezi, 
kérjük, hogy 6 darab süteményt kapjanak 
20 fillérért. Egyben, hogy a személyzet 
által fogyasztott süteményeket a munkaadó 
tartozik fizetni.

3. Tekintettel a kollektív szerződés azon 
rendelkezésére, hogy a kávéssegéd más 
munkára, mint a vendégek kiszolgálására 
nem kötelezhető, kijelentjük, hogy az ezüst- 
tisztitást jövőben nem végezzük.

4. Kijelentjük, hogy ezen mozgalomból 
kifolyólag a szezon tartama alatt senki el 
nem bocsátható.

Budapest, 1900 május hó.
12 aláírás.

Elfogadom : 
Kolegerszky.

B ocsánatkérő nyilatkozat. Alulírott 
a szervezett éttermi sngédektől bocsánatot 
kérek azért, mert az elmúlt évben a Törley 
bojkott alkalmával oly cselekedetbe hagy

tam magamat belevinni, amely cselekedet 
nem méltó szervezett munkáshoz. Ezt meg
bánva, ígérem, hogy ezentúl úgy viselem 
magam, hogy a szervezett munkásságnak 
szégyenére ne váljak.

Wágner Márton, éttermi segéd.
Bocsánatkérés. Alulírott bocsánatot ké

rek a budapesti kávéfőzők szervező bizott
ságától és Kovács József titkár szaktárstól 
is, amiért őket sértő kifejezéssel illettem és 
meggyanúsítottam. Ígérem, hogy a jövőben 
ez nálam többé előfordulni nem fog.

Katona Sándor, 
kávéfőző.

Bojkott. A budapesti kávéfőzők szabad 
szervezete Aiiderkó, más néven Százas 
Sándor kávéfőzőt, amiért Pöstyénbe sztrájk
törésre vállalkozott, bojkott alá helyezte és 
felhívja rá a szaktársak figyelmét. Különös 
ismertető jele: nagy alkoholista.

Nyilatkozat. Alulírott, minthogy a Nem- 
csák-féle vendéglőben állítólag szerveze
temet és a szociáldemokrata munkásokat 
sértettem volna, kijelentem, hogy ezt tenni 
szándékom nem volt és ha mégis meg
tettem volna, úgy ezúton kérek bocsánatot.

Dérntisz Károly,
éttermi segéd.

O sztálytudatból fakad a szolidaritás 
ereje 1

Vegyes.
Hymen. Neumann Károly, az Adria- 

kávéház társtulajdonosa, f. hó 20-án házas
ságot kötött óunszt Róza urhölgygyel 
Budapesten. Neumann Károly, aki hosszabb 
ideig elnöke volt a kávéssegédek egyesüle
tének és mint olyan, a mozgalomból is 
kivette részét. Ez alkalommal tartós boldog
ságot kívánunk házasságához.

Neuwirth Pál szaktársunk f. hó 22-én 
eljegyezte Révész Malvin kedves és sze- 
retetre méltó kisasszonyt. Gratulálunk a 
jegyeseknek.

K ardos Aladár szaktársunk f. hó 21-én 
eljegyezte Steiner József ur kedves leányát, 
Ilonkát, Szelényből. (Hontm.)

Hymen. Sclimickl János szaktárs el
jegyezte Briick Katica kisasszonyt. 
Rákosa Mátyás és Pásztor Katalin kis
asszony jegyesek. — Jeszenszky István szak
társ Vigh Lujza kisasszonynyal f. hó 29-én 
tartja esküvőjét.

| A m agyarországi szállodai, étterm i és 
I kávéházi alkalm azottak  Budapesten 

1907 ok tóber 15-én és 16-án m egtar
to tt I. országos szakkongresszusáuak 

jegyzőkönyve. <poiyi»ns.)
T. szaktársak! A lehetőség meg van minden ág

ban arra, hogy bérmunkássá fejlesszék ki magukat. 
Ez egyedül a fizető pincéreknél lehetetlen. Amikor 
az ő helyzetük javításáról van szó, nem ajánlhatok 
mást, minthogy a most fennálló és rendkívül ter
hes óvadékrendszer eltöröltessék. (Helyeslés.) Arra 
kell törekednünk, hogy a főpincérek ne legyenek 
kénytelenek ezen horribilis óvadékot lefizetni, a 
napi bevételeknek legfeljebb kétszeresét fizessék, 
mint biztosítékot. Másfelől törekednünk kell arra, 
hogy a rájuk rótt magas terheket csökkentsük. 
Kötelességük az ujságvásárlás, a munkaadó sze
mélyzetének, családtagjainak nyújtott sütemény
kedvezmény, az ngyszolván kötelező hitelnyújtás a 
vendégek részére, az éttermieknél leltárfelelősség, 
a személyzet fizetése, a világítás fizetése stb.

Ha azonban a föpincérszaktársak azt akarják, 
hogy helyzetünk javítására sikeresen dolgozzunk, 
akkor mindenesetre szükséges, hogy ezentúl több 
osztálytudatot, több öntudatot tanúsítsanak, mint 
eddig. Ki kell jelentenem egész nyíltan, hogy nem
csak a vidéken, de a fővárosban is, ahol pedig a 
segédszemélyzet szervezkedése nagyon sok előnyt 
vívott ki részükre, még mindig nagy mértékben 
találkozunk az ő indolenciájukkal. A legnagyobb 
baj, hogy semmiképp sem akarják respektálni az 
egyleti munkaközvetítést. Vagy magánúton, vagy 
bankok révén, vagy pedig mint a legindifferenseb- 
bek teszik, a mar miliioszor lepocsékolt ügynöki 
rendszer révén szereznek maguknak üzletet. Ha a 
főpincérek több osztálytudatot tanúsítanak és ki
küszöbölik az ügynöki rendszert, akkor a szervezke
désnek módja lesz kedvezményeket biztosítani az 
ő részükre, addig azonban a főpincérségnek nincs 
követelni valója szolidaritás tekintetében a segéd- 
személyzettől.
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Az egységes árszabály kidolgozására vonatkozó
lag nem mondhatok egyebet, minthogy alkalmaz
kodnunk kell az eddigi tapasztalatokhoz, amelyek 
azt mutatják, hogy igenis jó utón haladtunk eddig. 
Erős harci szervezetekkel, minél rövidebb időre 
kötött kollektív szerződésekkel tokról-fokra tudunk 
helyzetünkön javítani, amig végre elérjük az egy
séges fix fizetést és eltöröljük a borravaló kény
szert. Az országos szervezkedés, a nemzetközi 
szociáldemokrácia alapján álló osztálytudatos szer
vezkedés biztosítja nekünk ezeket az előnyöket, 
Kérem a t. kongresszust, hogy utasítsa a megala
pítandó országos szervező bizottságot, hogy az 
összes szakmunkások részére az egész országra 
kiterjedőleg egységes árszabályt állapítson meg és 
ezt a szabad szervezethez tartozó helyi szerveze
tek utján juttassa érvényre. (Hosszantartó élénk 
helyeslés.)

Schönherr  az ügyrendhez szólva, kéri az előadás
hoz való hozzászólásokat holnapra halasztani.
A kongresszus ezt elfogadja.

Ezután a napirend 6. pontja értelmében meg
választották az országos szervező bizottságot.

A szavazatszedő bizottság nevében N eu m a n n  Ká
roly elnök jelenti, hogy leadatott összesen 75 szava
zat. És ez a következőképp oszlott meg: Schönherr  
lózsef 75, F arkas  János 75, N e u m a n n  Izidor 73, 
N eu m a n n  Károly 73, K o zm a  Zsigmond 65, L a d á n y i  
Kálmán 60, Porjesz  Samu 51, F a la tka y  Győző 49, 
Bercczky Lajos 73, C serm ák  László 71, H orvá th  
András 60. Ézek tehát, mint akik a legtöbb szava
zatot nyerték, lettek az országos szervező bizott
ság tagjai. Szavazatot kaptak még: Boór Jenő 39, 
Kéfföl Károly 17, Erdossy Kálmán 5, Hunisch 
Pál 21, Farkas Márton 1, Farkas József 1, Fodor 
Pál 1, Honyek Lajos 2, Földy Imre 1, Zilahy 
Imre 2, Müller Miksa 1, Schwarz Béla 1, Keszey 
Flórián 1.

Az ellenőrző bizottságba Kassa és Pécs küld 
1— 1 tagot.

Ezzel elnök az ülést berekesztette és a tárgya
lás folytatását másnap délelőttre tűzte ki.

Második nap.
D élelőtt.

Elnök K éffö l K áro ly , jegyző K ohn  E m il  
E ln ö k :  Tiszteit kongresszus! Üdvözlöm a meg

jelenteket és az ülést újból megnyitom. Jelentem, 
nogy Müller Miksa elvtársunk napirend előtti fel
szólalásra jelentkezett.

Jeg yző '. T . kongresszus! Van szerencsém bejelen
teni, hogy a marosvásárheiyi elvtársak Latzkovits 
Ernő szaktársunkkal képviseltették magukat. (Éi- 
ienzés.)

M ü lle r  M ik s a : Egynéhány éve, hogy egy pár 
jó kertész zsenge virágot ültetett el, hogy itt is, 
Magyarországon, meghonosítsuk, mint külföldön, 
ahol már bőven terem és iiditő erejével hasznára 
váljék mindazoknak, akik ezt eddig nélkülözték. 
Melegágyba plántálták a virágot, hogy elősegítsék 
a fejlődést és megvédjék gonosz kezek támadásá
tól. Mind több és több kertész ápolta, úgy hogy 
rövid idő után átültettük a szabadba. Ez a zsenge 
palánta ez semmi más, mint a szállodai, vendéglői 
és kávéházi alkalmazottak szabad szervezete. (Lel
kes éljenzés.) A szabad tér, ahová már mint fát 
ültettük, ez a kávéházi, szállodai és éttermi alkal
mazottak közvéleménye. Öntudatos és céltudatos 
munkálkodásunk megnyilvánulását eléggé részletez
tük tegnapi tanácskozásunk folyamán és fogjuk ma 
is. De mielőtt erre rátérnénk, nem mulaszthatom 
el üdvözölni az újonnan megválasztott szervező 
bizottságot. Lelki megnyugvásul szolgál nekünk, 
budapesti kávéssegédeknek, hogy a közbizalom oly 
méltó, kipróbáit, régi harcosok mellett nyilvánult 
meg. Midőn szívből üdvözlöm a megválasztott 
jzervező bizottságot, nem mulaszthatom el a buda
pesti kávéssegédek kiküldöttei részéről biztosítani 
teljes odaadó támogatásunkról, valamint harckész
ségünkről. Kérem a vidékieket is, támogassák az 
országos szervező bizottság munkálkodását Sike
res munkálkodást kívánok a szervező bizottságnak. 
(Lelkes éljenzés.)

F odor P á l :  Napirend előtti felszólalásra az 
késztet, hogy az október 10-ét az uralkodó osz
tályok ma sem tudják elfelejteni, azért, mert egy 
napon megszüntettük kényelmeiket. Alattomos 
utón jönnek a pincérek közé, hogy bennünket 
visszacsaljanak az álhazafiak közé. A tegnapi 
«Magyarország» esti számában a következőket írja a 
szakálgróf, Batthyány Tivadar: <Száz meg száz 
hazafias pincér könnyező szemekkel panaszolta, 
hogy kénytelenek szolgálati szerződésük értelmé
ben vállalt kötelességeik teljesítését megszegni, 
mert ha becsületes politikai meggyőződésüket és 
kötelességüket követve nem vesznek részt a tün
tetésekben, a szakszervezet abszolút urai őket é3 
családjaikat kenyerüktől fosztja meg s kivándor
lásra kényszeritenék.» (Egy hang: Minden lében 
kanál! Nagy zaj. Le veie! Abziig!) Igen tisztelt 
elvtársaim! Itt kilátszik a lóláb, tényekre nem 
hivatkozik, csak pusztán állításokat hoz fel. Úgy a 
mngain mint az Önök nevében kijelentem, hogy 
ez aljas hazugság, mig nem igazolja, és vissza
utasítja a kongresszus azt a vádat, hogy valakit 
terrorizáltak volna, hogy az október 10-1 tünte
tésben részt vegyen. (Élénk helyeslés.)

E ln ö k :  Most áttérünk a napirendre, folytatni 
fogjuk a 4-ik pont tárgyalását.

K iss  L a jo s  (Kassa): Mélyen tisztelt kongresszus! 
Az árszabályhoz már többen szólaltak fel. A vidéki 
kávéházi munkások 15 órai munkaidőt egyhuzam
ban töltenek el a kávéházban; déli 12 órakor bc- 
megy a pincér és a záróra, kettőkor, háromkor, de 
néha ötkor, hatkor van. És ha másnap csak vala

mivel is elkésik, mindjárt szemrehányás éri. A revier- 
rendszer szép eszme, gyönyörű, de nem a kávé
házi vendégnek. A kávéházi vendég az első asztal
nál megissza pikkolóját, a harmadiknál újságot olvas, 
innen a kártyaszobába megy. Most melyik pincér szá
moljon el vele? Szerintem a fixfizetéshez kellene 
ragaszkodni. A kávés mint kereskedő űzi szak
máját, ezért mi kereskedelmi alkalmazottak vagyunk, 
és amint megtudnak élni azok tisztességesen fizeté
sükből, úgy mi is meg fogunk élni. Havi fizetés 
(Heti!) kell nekünk, legyen heti. Sokan vannak a 
pincérek között, akik bezárás után a kávéházba 
mennek és ott esetleg megisznak egy téát, de néha 
eljátszák egész keresményüket. De ha csak egyszer 
egy héten, vagy csak elsején kapják a fizetésüket, 
akkor tudni fogják, hogy ebből kell jnekik házbért 
fizetni, ebből leéli élelmet szerezni stb. Heti vagy 
havi fizetés tekintélyt is fog adni nekünk a társa
dalom rétegeiben.

K lem entz F r ig v e s : Magyarországon kevés város 
van, ahová a szervezet befészkelődött. Van nagyon 
sok város, ahol 15— 20 ember dolgozik és mégsem 
tudtunk oda bejutni. Ilyen helyütt nincsen alkalom 
a szervezkedésre. De a mostani szervező bizottság 
hasson oda agitációval, sajtóval, hogy mielőbb 
szervezze őket.

B oór J e n ő :  A sajtó nem az országos bizottságé, 
az a mienk.

K lem entz F rigyes: Ha a bizottság összeköttetés
ben fog állani az egész országgal, ha valahol üre
sedés van és ezt a központ megtudja, akkor úgy 
jön oda egy agilis ember. Zomborban, Újvidéken, 
Brassóban, Kaposváron, Besztercebányán, Szombat
helyen elég szép számmal vannak pincérek és még 
sincsenek szervezve., A revier-rendszert helyesnek 
tartom magam is. (Éljenzés.)

N a g y  Béla  (Pécs): Tisztelt kongresszus! Már 
többször felmerült a borravaló-rendszer meg
szüntetése. Minden eddigi tevékenységünk e tekin
tetben hiábavaló volt. Két mód van: vagy állandó 
fizetés, vagy a revier-rendszer. Az állandó fizetést 
nem tartom helyesnek, mert az üzletben nagy vál
tozás állana be, a gazda folyton terrorizálná al
kalmazottait, megkövetelné, hogy mindenki egyenlő 
legyen, ez nagy hanyatlása volna a vendéglői szak
mának. Ha állandó fizetés volna, a szakma nem 
állaná ki az óriási rezsit és nagyon sok vendéglős 
tönkremenne. A revier-rendszer behozatala sokkal 
iidvösebb. Vidéken mindig hirdetik a fővárosi 
összetartást. Sajnálom, hogy ezt itt nem tapasztaljuk. 
Folyton személyeskednek. Pécsen megtörtént, hogy 
odaérkezik Macsád, bemutatja magát, erre én 
zsebre dugtam a kezemet. Együtt volt egy szálloda- 
tulajdonossal és szememre vetette a személyes
kedést. Majd a zsebeibe nyúlt, elővéve könyvét, 
bizonyította, hogy ő is szervezett munkás. Kérdem, 
hogv lehet egy * Fogadó* munkatársa szervezett 
ember. E kettőt össze nem egyeztethetem.

B oór J e n ő :  Fizeti a pártadót, az nem baj.
N a g y  B é la :  A vendéglős-nyugdíjintézet igen nagy 

terheket ró ránk. Egyes helyütt követelik a be
iratkozást. Budapesten’ a Pannóniában voltam és 
ott követelték tőlem. Kérdeni, micsoda előny az, 
hogy 30 évig fizetünk és 10 évig kapunk járulékot. 
Az állandó fizetést vessük el és kössünk olyan 
szerződéseket, hogy mig a szerződés letelik, erősen 
tudjunk szervezkedni és válogassuk meg emberein
ket, kiket beveszünk a szervezetbe.

F ö ld i Im re: Tegnap ismertettem már a revier- 
rendszert. Én ezt olyanképpen képzelem el, hogy 
nem lesznek megterhelve sem a vendégek, sem a 
közönség, sem a munkás. A főpincérek mozgal
mainkat minden vonalon letörik. Ha behozzuk a 
revier-rendszert, elvetjük a szégyenkraicárokat, 
amiket eddig borravaló néven kaptunk, akkor meg
kímélnek minket a lealázásoktól. Idáig jogos volt 
a vendégeknek eljárása. Abban az üzletben, 
amelyikben én voltam, egy nagysága jött minden 
nap. Egyik szaktársunk, h,a jött, már három méter
ről frontot csinált neki. Én figyelmeztettem és ő 
erre azt felelte, kérem ez öt krajcárt ad. Ez mutatja, 
hogy mennyire lealacsonyítja a borravaló az ön
érzetet. Ezért kérem, legyenek rajta minden erejük
kel, hogy a borravaló-rendszert eltöröljék.^

A kereskedősegédeknek is van fixfizetésiik és 
mégis kapnak százalékot, úgyszintén az ügynökök. Ha 
a vendégek megismerik a revier-rendszer előnyeit, 
ők maguk is követelni fogják ennek behozatalát. 
Lesznek, akik arra is fel fogják használni, hogy 
reklámot csináljanak belőle, tudniillik hangoztatni 
fogják, nálam nincs borravaló. A vendégeknél is 
határoz az a pár krajcár és szívesebben fognak el
menni azon helyekre, ahol 4 krajcárt spórolhatnak 
a mai drága világban. Budapesten a kávéház és 
vendéglő második otthona a közönségnek. A buda-

Eesti közönség kávéházban intézi el dolgait, a 
orravaló eltörlése ilyeneknél 20— 30 krajcár diffe

renciát tesz ki. Mi olyan fizetést, amennyi jövedel
münk most van, nem érhetünk el. (Egy hang: 
Szervezkedéssel igen! Zaj, közbeszólások.) Aki 
többet dolgozik, az többet érdemel, aki kevesebbet, 
az kevesebbet, a munkát pedig szorgalom szerint 
kell jutalmazni. Az ellen, hogy valaki a minden
napi keresményét eljátsza, nem tehetünk. Ismételten 
kérem önöket, vessék el a szégyenfilléreket és ne 
engedjék a mai rendszer fentartását.

K ozm a Z s ig m o n d :  Tekintettel arra, hogy a 
kongresszusnak legfontosabb tárgya, az országos 
szervező bizottság ügyrendje még hátra van, 
anélkül, hogy bárkinek szólásszabadságát sérteni 
akarnám, indítványozom, hogy a kiszabott 10 percet 
5 percre szállítsuk le. (Helyeslés, ellentmondások.) 

(Folytatása következik.)

HIVATALOS RÉSZ.
Értesítés.

A B. P. E. választmánya ez utón értesíti 
a t. tagjait, hogy junius, julius és augusztus 
hónapokra a könyvtárt beszünteti.

Ezen intézkedést az tette szükségessé, 
mert a könyvtárt kibővíteni és rendezni kell 
egyrészt, másrészt a nyári idényben a tagok 
egyrésze vidéken dolgozik, a fővárosban 
dolgozók is jobban el vannak foglalva.

Egyben felszólítja a vezetőség mind
azokat a tagtársakat, akiknél még könyvek 
kint vannak, hogy a náluk lévő könyveket 
haladéktalanul szolgáltassák be, hogy a 
könyvtár rendezését megejthessük. Mind
azok, akik e hó végéig az egylet tulajdonát 
képező könyveket be nem szolgáltatják, 
jövő lapszámunkban névszerint lesznek fel
szólítva.

A választmány megbízásából:
Nagy László, könyvtáros.

Értesítés. A kávéssegédek köréből ala
kult «Simon»-asztaltársaság Friedmann-féle 
vendéglő kerthelyiségében, Akácfa-utca, 
található.

Somogyi Miklós, Bruckner Emil,
jegyző. elnök.

Fekete Lőrinc,
ellenőr.

Felhívás. Felkéretnek mindazon kávés
segédek, melyeknél a könyvtárból lévő 
kölcsönkönyvek vannak, azokat 8 napon 
belül okvetlenül hozzák be, mert ellen
esetben kénytelen volnék őket névleg fel
szólítani. A könyvtáros.

Jegyzőkönyv a Budapesti Pincéregylet 1908. évi 
április hó 24-en tartott választmányi üléséről.

Elnök Vizváry Béla, titkár Faber Oszkár.
Elnök a határozatképességet megállapítja s az 

ülést megnyitja.
Elnök bejelenti, hogy jelenlegi egyleti helyisé

günk nem felel meg céljainknak s felkéri a gazda
sági bizottságot, hogy ebben az ügyben_sürgősen 
intézkedjenek. Egyben ajánlja, hogy Rózsavölgyi 
Béla közkezelőnek mondassák fel.

Rózsavölgyi Béla teljes felmondást kap, a tár
gyalásokban azonban ő is résztvehet.

Titkár jelenti Kiss Jánosról, hogy a Szűcs és 
Balika-étteremben megkárosította társait.

Beidézés után Kiss János másodfokú válaszé- 
mányi megintésben részesül.

Boór Jenő a lipcsei kongresszuson elmondandók- 
ról referál.

Utasittatik, hogy különösen a szövetkezeti ét
termeket és a revier-rendszert tanulmányozza. 
A kongresszus határozatait elfogadjuk.

Elnök jelenti, hogy a titkár próbaideje lejárt s 
igy a titkárt véglegesítik.

Kopcsinovits Antal alelnök az egyleti hivatalnok
nőnek fizetését felemeltetni kívánja, mert munkáját 
lelkiismeretes pontossággal végezte eddig is.

A fizetést 100 koronára felemelik.
Egyéb tárgy híján elnök az ülést bezárja.
Kmf.

V izváry  Béla, 
elnök.

N a g y  L ászló , U ray Ö dön,
hitelesítők.

Jegyzőkönyv. Felvétetett a Budapesti Pincér
egylet folyó évi május 12-én tartott rendes választ
mányi üléséről. , ,

Elnök Kopcsinovits Antal, titkár Faber Oszkár. 
Elnök a határozatképességet megállapítja s az 

ülést megnyitja.
Elnök bejelenti, hogy több alkalmas lakás van, 

melyet meg kellene tekinteni és a jelenlegi helyi
séget azonnal fel kell mondani.

A lakást felmondani, a helyiségeket megtekinteni 
—  a lefoglalás jogával felruházva —  kiküldetnek : 
Kopcsinovits Antal, Bakos Oyula, Nagy László, 
Deutsch Oyula, Mike Pál, Uray Ödön, Kovács 
József, Köbbi Antal és Faber Oszkár.

Elnök jelenti, hogy a második ügyvezetői és a 
ruhatárosi állás május 15-én a megállapodások 
szerint beszüntetik, továbbá Oaál Boldizsárnak is 
fel kell mondani, mert ezen állások feleslegesek. 

Elfogadfatik.
Elnök jelenti, hogy az évenként szokásos teke

pályáról gondoskodni kell.
Utasittatik a vigalmi bizottsághoz.
Erath János nyári üzleti elfoglaltsága miatt három 

hónapra felmentését kéri.
Megadatik.
Egyéb tárgy híján elnök az ülést bezárja.
Kmf.

K opcsinovits  A n ta l,
elnök.

V ida L a jos, C s a t i  Jó zse f, 
hitelesítők.

Kapitalizmus, kterikalizmus; a szo
cializmus e kettővel verekszik s le 
fogja győzni.
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\  m agyarországi szakszervezetek  
1907-ben.

A szakszervezeti tanács a Szakszervezeti Értesítő 
ez évi 5. számában adja közre a magyarországi 
szakszervezetek 1907. évi működésének eredményét.
A számok tömkelegét, melyek ilyen kimutatásban 
szerepelnek, sajnos, lapunkoan nem bírjuk egészé
ben leközölni, azonban az eredményes működést 
igazoló adatokat és egyes nagyobb számadatokat, 
melyeket a jelentésből nagyjában kiragadtunk, alant . 
közöljük.

A jelentés kiáltóan igazolja azt, hogy dacára a 
hatóságoktól eredő önkényes üldöztetéseknek, 
melyeknek különösen a vidéki munkáscsoportok 
vannak a legjobban kitéve és dacára annak a nagy 
gazdasági pangásnak, mely az elmúlt évben minden 
szakmát érintett, a szervezetek mégis meg bírták 
tartani teljes létszámukat, sőt néhány százzal meg 
is szaporodott a szervezett munkások száma.
A jelentés 26 országos és 17 önálló helyiszervezet 
működését mutatja ki.

A belügyminiszter az elmúlt évben egy uj szer
vezetnek sem hagyta jóvá alapszabályait, ellenben
a kereskedelem ügyi m in is z te r  garmadával szentesítette 
a munkáltatók uszitószövetségeinek és holmi haza- 
ffyasés keresztény-szociális munkások alapszabályait. 
És nemhogy uj szervezetek alakítását nem vette 
tudomásul, de közel 4 0 0  s za k o sz tá ly á t a z  o sz tá ly 
tudatra ébredt m u n k á so k n a k  fü g g e sz te tt  és o sz la to tt  
fe l a belügym in iszter egy év a la tt. Ez a szám 
magában is izgat és kiáltva igazolja azt, hogy a 
jogegyenlőség a ^szabadság szigetén? csak papíron 
van meg, de a gyakorlatban nincs. A kormánynak 
a munkáltatókhoz való eme nyílt állásfoglalása és 
a jogrendnek eme gyalázatos kijátszása még kemé
nyen meg fogja bosszulni magát.

A kizárások és a jogos sztrájkoknak esetleges 
elvesztése a tömeges kivándorlásokat eredményezte. 
Feltűnően nagy volt a kivándorló epitőmunkások 
száma. Kinálat munkaerőkben, különösen a vidéken, 
az eddigi számnak a tizedrészére apadt le. A szak- 
szervezeti tagállomány a kőműveseknél 33’80 száza
lékkal apadt a jelentés évében. Ekivül vesztettek 
tagokat a vasutasok, a földmunkások és a vegyé
szeti ipari munkások. Nagyobb szaporodást mutat
nak fel a vas- és fémmunkások, a nyomdászok, 
a molnár- és malommunkások, továbbá a textil
ipari munkások.

Amit a munkásság a hatóság és a munkáltatók 
együttes zaklatásainak révén erőben veszített, azt 
más utón serény, kitartó munkával és fáradhatatlan 
energiával végzett szervezéssel pótolni tudta. 
Ennek a kipusztithatatlan akaraterőnek tulajdonít
ható az, hogy dacára annak a tudatos üldöztetés
nek, melyekben a munkásszervezeteknek az elmúlt 
évben része volt, mégis csodálatos eredménynyel: 
tagszaporodássa l dicsekedhetünk. Ugyanis mig 1906 
december 31-én a szakszervezeti tanácshoz tartozó 
szervezetek 129.332 taggal szerepeltek, addig 1907 
december 31-én ez a létszám 130.120-ra emelkedett. 
Ha ezen szám az avatatlanok előtt csekélynek 
tűnik is fel, mi büszkék lehetünk mégis arra, hogy 
az üldöztetések és a munkanélküliség dacára tete
mesebb csökkenés nem mutatkozott.

A meglévő szervezetek kiépítése mellett nagy 
súlyt fektetett még a munkásság szabad szerve
zeteinek megalakítására. Ezek a szabad szervezetek 
azt a célt szolgálják, hogy a tényleges szervezet 
felfüggesztése vagy feloszlatása esetén a munkásokat 
továbbra is együvé tartsa, ezeknek érdekeit a 
kritikus pillanatokban is megvédhesse és a harci 
taktikát innen intézzék. Ezek a szabad szervezetek 
látatlanul működnek, ezeket akármilyen hatalmi 
tultengés sem bírja megsemmisíteni.

A szaktanácsi jelentés további részében igy 
emlékszik meg a szakszervezetek 1907. évben 
kifejtett működéséről:

Különös gondot fordítottak szervezeteink a múlt 
esztendőben a tagok nevelésére. Sajnos, ezen téren 
nem lehetett a tagok igényeit kielégíteni. Az a régi 
panasz, hogy kevés azok száma, kik a munkásokat 
oktatni tudják, a múlt évben jobban volt érezhető, 
mint az előző években. Mindamellett a legtöbb szak
csoportban, ha nem is rendszeres, de igen gyakran 
voltak tudományos előadások. A szakegyesiileti 
könyvtárakat is jobban vették igénybe, mint az 
előző években. És hogy a tagok nevelése nem volt 
egyoldalú, azt legjobban igazolják ezek a könyv
tárak, amelyek nemcsak szépirodalmi és szociális 
irányú, hanem a tudomány minden ágát felölelő 
müveket tartalmaznak. Beszerzett adataink szerint 
negyvenhét budapesti szakcsoportnak a múlt évben 
24.748 magyar és 6284 német, vagyis összesen 
31.032 kötet könyve volt.

Az egyesületekben nemcsak elvtársak, hanem 
különböző társadalmi állású férfiak tartottak elő
adásokat. Különösen a Társadalomtudományi Tár
saság tagjai és a budapesti kerületi munkásbíztositó 
pénztár kiválóbb orvosai önzetlenül és nagy lelke- 
stiltséggel oktatták a munkásokat.

A szakszervezetek benső erősödése mellett szól 
még, hogy évről-évre nagyobb összegeket fordí
tanak a tagok segélyezésére. Mindamellett, hogy a 
szervezetek taglétszáma a műit esztendőben csak 
kevéssel, a kifizetett segélyek tetemesen emelked
tek. Csupán munkanélküli és utassegélyre fizettek 
szervezeteink: 1904-ben 161,000, 1905-ben 215,000, 
1906-ban 240,000 és 1907-ben 315,760 koronát.

Tagforgalom.
Tagforgalmi táblázatunk szerint 1907 december 

31-én 26 országos szövetség 1296 szakcsoporttal és 
17 helyi szervezet működött, illetve a szakszerve
zeti tanács kötelékébe tartozott. 1906 december

31-én összesen 25 országos szövetséget 1625 szak
csoporttal és 13 önálló helyi egyesületet mutattunk 
ki. Visszaesés tehát csak a csoportok számánál 
mutatkozik, ami különben természetes, mert, mint 
már megírtuk, a belügyminiszter és a hatóságok 
tömegesen felfüggesztették vagy feloszlattak a szak
csoportokat. Az 1906. évhez képest a szakcsoportok 
száma 329-el csökkent. De mindamellett, hogy e 
329 csoportnak körülbelül 30.000 tagja volt, a szer
vezett ipari munkásság száma nem csökkent. 
Ugyanis 1907 december0 31-én az ipari munkások 
szaícszervezeteinek taglétszáma 130.120, 1906-ban 
pedig 129.332 volt. A földmunkások szövetségének 
11.910 tagjával a szakszervezeti tanács kötelékéhez 
tartozó szervezett munkásság összessége az év ele
jén 142.030 volt. Ebből 6654 nő és 135.376 férfi. 
A női tagok száma az előző évekhez képest 
1907-ben tetemesen emelkedett. Ugyanis 1905-ben 
a női tagok száma 3014, 1906-ban 5503 és 1907-ben 
6654 volt.

Az országos szövetségek közül a legerősebb a 
vas- és fémmunkások szövetsége, amely 27.138 
tagot számlál, utána jönnek az épitőmunkások szö
vetsége 16.387, a famunkások szövetsége 14.665 és 
a vasúti munkások szövetsége 13.276 taggal.

A 142.030 szervezett munkás közül Budapest és 
környékén 65.123, vidéken 76.907 lakik.

Pénztárforgalom.
Mindamellett, hogy az ipari szakszervezetek tag

létszáma az 1906. évhez képest csak kevéssel emelke
dett, a bevétel 264.174 koronával magasabb, mint 
az előző évben. Ez a körülmény onnan ered, hogy 
egyes szövetségek felemelték a tagjárulékot, más
részt pedig, hogy olyan szervezetek is szerepelnek 
a kimutatásban, melyek 1906-ban még nem tartoz
tak a szakszervezeti tanács kötelékéhez. A bevétel 
különben évről-évre emelkedik, de még magasabb 
arányban emelkednek a kiadások. Ugyanis 1907-ben 
1,944.233 korona bevétellel szemben 1,819.480 
korona kiadás volt, mig 1906-ban 1,330.208 korona 
volt a kiadás. Eszerint a kiadások 1907-ben majdnem 
egy fél millió koronával emelkedtek. Ez a nagy 
kiadás onnan ered, hogy az év végén a konjukturák 
rosszabbá váltak és a szervezetek óriási összegeket 
fordítottak a tagok segélyezésére.

A pénztárforgalom részletezését az alábbi táblázat 
mutatja:

Pénztári állomány 1906 
dec. 31-én — ........  1,246.643 kor. 77 fill.

Bevétel 1907-ben........ 1,944.233 kor. 11 fill.
Összesen 3,190.876 kor. 88 fill.

Összes kiadás 1907-ben 1,819.480 kor. -  fill.
Pénztári maradvány

1Q07 dec. 31-én — 1,371.396 kor. 88 fill.
Leltári vagyon ........ 423.261 kor. 15 fill.

Összvagyon
Az 1907-ben eszközölt fő

1,794.658 kor. 03 fill.
bb kiadások részletezése

Munkanélküli segély — 259.635 kor. 31 fill.
Utassegély................... 56.070 » 80 9
Rendkívüli segély —  — 29.610 » 48 9
Jogvédelem.................- 29.283 > 52 »
Oktatás és szaklapokra 
Betegsegély és temet-

310.143 . 94 »

.. kezési járulék —  —  
Özvegv, árva és rokkant-

202.449 > 61 »

segély — --------—
Kezelési és beruházási

103.465 > 79 9

költség —  —  —  —  
A központi irodák és a 

bpesti szakosztályok

332.418 > 42 9

lakbére —  — ........
Agitáció, nyomtatványok

131.339 , 35 9

és egyéb kiadások — 365.062 » 78 9
Összesen 1,819.480 kor. — fill.

Ezek a számok szakszervezeteink kulturális 
működéséről tesznek tanúságot, de egyszersmind 
minden beszédnél jobban cáfolják azokat az otromba 
vádakat, melyekkel a haladás ellenségei állandóan 
illetik a munkások szakszervezeteit. A munkások 
saját erejükből, minden állami vagy községi támoga
tás nélkül, sőt ezek üldözése mellett, 651.232 koroná
val segélyezték munkanélküli és nyomorba jutott 
társaikat, a munkásrokkantakat, özvegyeket és árvá
kat. Hol van az a polgári egyesület Magyarorszá
gon, amely hasonló összegeket tud felmutatni ?!

A jelentés megemlékezik még a szakegyleti 
munkaközvetítésről is. A felsorolt adatokat tábláza
tos kimutatások részletesen ismertetik. A jelentés 
igazolja, hogy a szervezetek ereje 1907-ben hatal
masan növekedett.

Szerkesztői üzenetek.
Ciotter J .  Felhasználjuk. Rozner J. beküldöttje 

nem használható. A tárca jönni fog. Többeknek 
beküldött cityeit hozni fogjuk.

Számoló-cédulái
díjtalanul küldünk úgy helyben, 
mint vidékre, fürdőhelyekre, ha 
ezt kiadóhivatalunktól (Budapest, 
VII., Hársfa-utca 24, I. em. 11) 

kérik.

Nyílt tér.
S z a k t á r s a k !  Minden ország iparának megerősö

dése a munkásság érdeke is. Szaktársak! aki ismeri 
a „ M o h a i  Agnes“ -forrás vizét, tudja, hogy bár
mely külföldi ásványvizet felülmúl, annak gyógy- 
tartalma kiváló, mint b o r v f z  páratlan. A „Mohai 
Agnes"-forrást, becsét, gyógyértékét nem tudja 
legyőzni a nngyhangzásti reklámok serege sem, 
különösen akkor, ezután még úgy sem, ha a 
magyarországi pincérszaktársak azt felkarolva, 
a j á n l j á k .

S z a k t á r s a k  1 Nagy Oéza elvtárs fodrászüzletét 
látogassuk. VII., Erzsébet-körut 34.

N e m c s á k  M i h á l y  v e n d é g l ő j é r e  felhívjuk olva
sóink figyelmét, hol kellemes szórakozást találnak.

Törley-pezsgő dugókat a cég 10 fillérért 
vált vissza.

Felelős szerkesztő: S c h ö n h e r r  J ó z s e f .  
Kiadó: A lapbizottság.

VILÁGOSSÁG KÖNYVNYOMDA R. T . BUDAPEST, VII., NYAr -UTCZA I.'

A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás

v ese- és h ó ly ngba job tiá l, k ö szvényné l, c su k o r-  
bc tegsógnél ős liu ru to s  b 21 n tá l inaknál kitűnő hatása. 

T e rm é sz e te s  vnsm cntcs savnnyuvlz .
Kaphaló ásványvlzkoroskodósben vagy a Szinye-LipóczI 
Ssívator-forrás Vállalatnál Budapest, V Uudolfrakpart 8.

J

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

S z t .  L u k á c s f ü r d ő  K u t v á l l a t a t  B u d á n ,

SS A főváros legjobb borai. m
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. Van szerencsém a tisztelt szállodai, 
éttermi és kávéházi alkalmazottak 
::: becses figyelmét felhívni az :::

V. kér., Lipút-körut 21. szám
alatt levő újonnan berendezett ven
déglőmre, ahol állandóan kitűnő 
háziasán készített meleg ételek reggel 
három óráig, saját szüretelésü valódi 
hamisítatlan tiszta borok mérsékelt 
áron kaphatók.

Bátorkodom még megemlíteni, 
hogy már a múlt években is állandó 
találkozó helye volt vendéglőm a 
Szt.-Margitsziget, valamint a Szent- 
Lukácsfürdő éttermi és kávéssegé
deknek, úgyszintén a Budapestre 
felránduló közönségnek.

B. pártfogásukat kéri tisztelettel

NEMCSAK MIHÁLY, vendéglős
Telefon 43-04. Vendégeim rendelkezésére áll.

m Leves-külüniegességek. M

Buziás-gyógyfürdő
Vasúti állomás, posta, távírda és telefon. Közvetlen 
gyorsvonatl kocsi Budapest nyugotl pályaudvarról.

Idény: május 15-szept. 15.

Speciális gyógyfürdő 
szívbetegek részére,
női bajoknál, hályag- ás vasfajoknál, kö- ás 
fövanybotogsogoknél, a légutak, az emésztő- és 
kiválasztó szorvok hurutos bántalmalnál. Sápkór 
vérszegénység, görvély- és angolkór, általános 
gyengeség ós a női Ivarszorvek Idillt bajainál. 
Radioaktív szénszavas sós- és szénsavas vasas- 
források. —  Prospek
tust kívánatra kuid: a fürdőigazgatóság.
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Szt-Lukácsfürdői
Kristályforrás
vegyelemzései:

Orsz. Magy. Kir. 
Chemiai Intézet.

Az intézet kiküldöttje állal személyesen 
vett KRISTALY-forrásból származó vízminta 
vizsgálatának eredménye:
A viz hőmérséke —  — ................... 25'3 C°
A viz fajsuiya 18 C-on ................... 1-0008

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K) — ------------- —  ........... 0-0093 gr.
Nátrium ( N a ) ------------------- -----  —  0-0334 .
Calcium (Ca) —  —  ...................  0-1268 .
Magnesium (Mg) —  - .................  0 0465 »
Vas (Fe) —  —  .............. .............  0 0004 »
Chlor (Cl) —  .............................. 0-0331 »
Sulfat (S04)................... ................ 0-1188 >
Hydrocarbonat (HC03) — -------- 0-5002 »
Siliciumdioxid (S i0 2 )...................  0-0169 >
Szénsav (C02) 44-66 cm3—  ........  0-0880 »

Organikus anyagot, úgyszintén salétrom
savat és ammóniákat a viz nem tartalmaz és 
igy a KRISTALY-forrásvizet igen tiszta cal
cium és magnesium-hydrocarbonalos ásvány
víznek minősítjük. Bakteriológiai szempont
ból pedig az állami bakteriológiai intézet 
ezen vizet tisztának és kifogástalannak 
minősítette.

Budapest, 1908 március 17.
Orsz. Magy. Klr. Chemiai Intézet 

Budapesten.

M. Kir. Tud. Egyetem  
I. C h em ia i I n té z e te .

A forrás hőmérséke —  —  —  —  25-75 C°
A viz fajsuiya 17-5 C-on.............  1-00074
A viz fagyáspontja —  —  ........  0-035 C
Osmosisnyomás - .................—  0-421 atm.
Elektromos vezetőképessége 0 000866'ohm.cm.

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K ) .............  —  — --------  0-0070 gr.
Nátrium (Na) ................... ..........  0-0328 »
Calcium (Caj — ........... -  —  —  0-1277 »
Magnesium (M g ).................-  —  0-0452 »
Vas (Fe) —  - ....................... —  0-0004 »
Chlor (Cl) ........  —  —  —  .........  00338 »
Sulfat (SÜ4) ........... -  —  —  —  01118 .
Hydrocarbonat (HC03) —  —  —  0-5194 »
Siliciumdioxyd (SÍ02) .......... -  00170 »
íjzénsav (CÓ2) —  ... ..........  0 0878 »
Összes szénsav (C02) .............. 0-46245 »

A nagy mélységből fakadó állandó össze
tételű ásványvíz sem ammóniát, sem salétrom
savat, sem salélromossavat nem tartalmaz, 
organikus anyag úgyszólván nincs benne s 
igy a chemiai analysis alapján a KRISTÁLY- 
forrás igen tiszta calcium és magnesium- 
hydrocarbonatos ásványvíznek minősítendő.

A M. Klr. Tudományos Egyetem 
I. Chemiai Intézete.

Dr. HANKÓ VILMOS,
a chemia tanára, 

a M. Tud. Akadémia tagja.
A Szt-Lukácsfürdői KRISTALY-forrás vize 

tiszta calcium- és magnesium-hydrocarbonatos 
ásványvíznek tekinthető. A nagy mélység
ből fakadó forrás vize a szó szoros értelmi
ben kristálytiszta, ideálja a tiszta ásvány
vizeknek,

Budapest, 1904 július 20.
Dr. Hanké Vilmos, s. k.

a chemia tnnárn, 
a M. Tud. Akadémia tagja.

A KRISTÁLY-FORRÁS szönsavtolitós nólkUII állapotban, 
hasonló enyhesége folytán, pótolja a franola ÉVIAN ós 
ST.-QALMIER-forrósokat.

ÉVIAN CACHAT-F0RRÁS : 1000 gr. vízben 0 3172 gr. ásványi 
alkatrész, 0*2732 gr. szénsav, összesen 0*5904 gr.

ST.-QALMIER-BADÓIT-FORRÁS: 1000 gr. vízben 0*2404 gr. 
ásványalkatrász, 0*3319 gr. szénsav, Összesen 0*5723 gr.

SZT-LUKÁCSFÜRDŐI KRISTÁLY-FORRÁS : 1000 
gr. vízben 0 5208 gr. ásványalkatrész, 0-4G24 gr. 
szénsav, összesen 0-9832 gr.

A K R I S T Á L Y - F O R R Á S
több á s v á n y a lk a tré a z t és több te r 
m é sze te s  s zé n s a va t Is tartalmaz, mint 
a két világhírű és a francia kormány által kdz- 

érdekU jeleggsl felruházott gyógyvíz.

___ _ Szervezett pincérmunkások__
l J borotválkozó helye. U i

C Z I L L I C H  P É T E R
Budapest, VI. kar., Petöfi-utca 3. és azonklvlll 
VII., Kazlnczy-utca 56. szám alatti (Klrály-u. sarok)

borbély- és fodrásztermeiben.
Kitűnő fcjmosóviz hajhullás és korpa ellen 
Ki 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 !

A szaktársak figyelmébe i

ajánljuk

H e r m á i n  C a f M Ü a
f é r f i s z a b  ó m  e s t  é r t

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

sünket kiérdemelte.

Jó sz a b á s ! Olcsó árak!

Kész üzleti ruhák raktára,

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

■ 6 Grand Prix. ■

Pincérek figyelm ébe!
Az elismert legjobb és legtartósabb

P B H O É Ü - Q I P Ö K
j  csakis

SEREM  ZSIGMONDIUL
Budapest, V I I , Erzsébet-körut 3B

;-i. *-
kaphatok. Szamos elismerö-leyétybizonyitja a cég szolid 

kiszolgáláSát. ?."V
Állandó nagy választék kész t\ztetl és m indennem ű 

cipőkben .;-
Egy levelező-lapon kérem ízíV<*s értesítését és azonnal 

szolgálok. .í*
Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab

ban eszközöltetnek.

1

Hébel-kávéház
V I., T e ré z -k O ru t  19.

É tte rm i se g é d e k  találkozó h elye!!
Hébel Mihály, tulajdonos.

Cs. és kir. udvari és kamarai szállitd.

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

Ajánlja kitűnő minőségű ászok-, király-, márciusi, 
kiviteli márciusi, korona- (á la pilseni), maláta-, 
m  bajor-, dupla márciusi ás baksőrét. @  

Különlegesség : dupla m aláta kő sü r kőkorsékban. 

Nagyobb sőrmennylséget saját jégkocsijaiban szállít.

Paál János vendéglője
Wesselényl-u. és Alméssy-tér sarok.
(Budapesti p in c é r e g y le t te l  szemben.)

Tudatom a t. szaktársakkal, hogy kerthelyiségemet 
újonnan átnlakitva megnyitottam, hol kitűnő há
ziasán készített ételek, valamint jó borok, mérsékelt 
áron szolgáltatnak ki.

Becses pártfogásukat kéri
P a á l  J á n o s ,  vendéglős.

Lakás, bútorozott szoba, 
SS üzlethelyiség, SS 

bérleti üzlet és ingatlan

ADÁS-VÉTELI VÁLLALAT
Lakásberandezésl osztály, lakás átadás
felelősséggel, lakás átvétel felelős
séggel, állások napilapok hirdetései 
révén és üresedésben levő állások 
nyilvántartása közvetítési díj nélkül.

m F  H IRDETÉS! IRODA
az összes bel- és külföldi lapokra.

RUSZÁR A., Budapest
V ., M é r l e g - u t c a  2 ,  Qresham-palota.

Telefon 81-08.
A főváros legmegbízhatóbb vállalata.

Ételi magyar részit, serfó'zélg.
Oyártoiep é3 központi iroda: Kőbánya.

Telefon-szám: 52— 60.

Ifárosi i r o d a : Vlil., Esterházy-utca 6. 
Telefon-3zám: 52 —  59.

Paiacksiir osztálya: X. kerülőt, Kőbánya.
Tsloíon-szám: 56 -58 .

Kávéfőzők figyelmét
felhívom saját gyártmányt!

konyliakabát-.kötény-és 
munkanadrág-üzletemre,

mit a legjobb minőségben, 
monogrammal ellátva, ol
csón szállítok. Kávófőző-kabát 
méret szerint 3 korona 60 

fillértől feljebb.

Gpünhut Ödön,
, szabómester
Budapest, VII., Akácla-utca 10.

■ Levelezőlap-értesítésre ház
ihoz jövök. Árjegyzék Ingyen. 

g g íT  vidékre utánvét mellett. 
Mérethez elegendő ujjhossza és mellbőség 

hónaljon körül.

Az igen tisztelt p in cé r  u rak  szives figyelmébe!

bor, pezsgőhöz legjobb Ital. Orvosilag ajánlva mint 
------------- nyálkaoldé és hugyhajté hatású. ____ _____

A  tisztelt pincér uraknak reklámdolgokat, po
harakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, ha le- 
vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., Zoltáu-utca 10. Telefon 34— 78. ' í , •
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! Consumasas
Budapest, USL, Kertész-u. 20.
T e  I a  í  o  m  -  c  z; á  !W : B O — 8 4.

Saját szipkagyárában alegcsinosabb kivitelű és legkitűnőbb 
minőségű szivarszipkák készülnek, cégnyomással 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, 
íekeasztal felszerelések, dákók, biliiárdgolyók, 
ujságtartók stb. stb. J á té k k á r ty a  gyári "raktár. 
@ sí ; Képes árjegyzék ingyen. @ m

„Pálmaliget0

nagyvendéglő
VII., Aréna-ut 76. sz.

Ma és mindennap
B a n d a  M a r c i  és f i a i
:: teljes zenekarával hangversenyez. :: 
E K A M P  G Y U LA , vendéglős.

ÜSE 0  0EH.a
« üIzzadáskor jH Ü T T L ‘TIVADAR 5

I l í h .  Ac hó- _kéz-, láb- és hó
naljnál, legújabb és 
legbiztosabb szer a

Reform-
kenőcs.
Ártalmatlan, gyor
san hat, feltűnő 
eredmény. Bűzt 
mulaszt, a feldör
zsölést megszün
teti és megakadá
lyozza. Könnyű és 
száraz járást biz- 
tosit.Többszöribe- 
kenésnél a tyúk
szem is elmúlik.
Egy nagy tégely 

1 korona. 
Egy kis tégely 

60 fillér.
Kapható ifj. Illés 
Antal gyógysze
résznél, Szabadkán 
és T örök  József 
gyógyszerésznél, 
Budapest, VI. kér., 
Király-urna 12. sz.

CS. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ

BUDAPEST. V, D0R0TTYA-UTCA 14.

Porcel lán és üvegáruk, ■
■ I Állíttatott 

I 1054-ben
Saját porcellángyár Budapesten. rf*

KÉPES ÁRJEGYZÉK KÍVÁNATRA 8ÍRMENTVE. ®5Si
ü

■  h a i n m m  m  t a s b ■  n  m m ü  se a  ■  ■

S ö r  f  o z  d  ©  |  É )  $  R é  s  z y - t á  r  s

^ - ^ E s v A f i O f l ^ S l

Legnagyobb vidéki sörfőzde  » 
Első rendű gyártm ányok  j f

B e l  é s  k ü lfö ld i  k itü n te té se k -  *3

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

Hektooraph-lapnkat
s minden színben levő 
téntákat.A nélkülözhetet
len Haktogrpph-lap mind
két oldalon többször 
használható és egy ere
detiről ICO—120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barna olnjos-itatós közé 
fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használható. MektoQraph- 
tekercsok és kimoshatntlan ruhajelzö-festókok minden nagy

ságban rendelhetők

B e p k o v i t s
sokszorositó-készülékek, Hektograph-raktdrában

B u d a p e s t ,  VH., S íp -u tc a  11. szám.
Árjegyzék bérmentve.

K érjük m indenütt

H Ö L s L E

Elegáns
t a r t a l m a s  b o r ,  
finom  Dditő' iz  és 

m za m a t je lle m zi pe zsgő n k e t.
Kapható; mlndon elsőrangú fliszerkaruskedüsbenJ 

kávóházban és vendéglőben.

„Pannónia Sec” 
pezsgőjét.
H Ö L L E  J. M .
osász. és ktr. udvari szállító

^  Budaörs. ==
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