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A magyarországi szállodai, éttermi és Kávéházi alkalmazottak szociális érdekeit véd5 szaklap
E L Ő F IZ E T É S I ÁRAK: \

Nem szakegylet! tagok rCszérei
Egész é v r e ----------15 kor. | Fél é v r e -------- 7 kor. 50 Ilii.

Szabadszervezetek tagjai részére i havonta 40 fül.

Zárlat.
B udapest pincérek részére  szigorú 

zárlat alatt van. Figyelmeztetjük a 
vidéki szaktársakat, hogy a zárlat 
ideje a la tt Budapestre senki üzletvál
to z ta tás m iatt ne utazzon.

A Budapesti Kávéfőzők Szakegyesü
lete 1908. évi július hó 9-án. csütörtökön, 
Putzer M. nagyvendégló's külön e célra fel- 
diszijptt kerthelyiségében (VII., Aréna-ut 80) 
könyvtáralapja javára dal, szavalat, világ
posta, tréfás és értékes tombolával és tánccal 
egybekötött

nagy nyári mulatságot
rendez.

Kezdete délután 4 órakor, vége reggel 
6 órakor.

Belépődíj: Személyjegy 1 kor., család
je g y  (e g y  ur és két hölgy) 2 kor. 20 fillér.

Izgassatok?!
Kávéházi és éttermi munkások izgassatok 1 

Nem, ez nem elég! Lázitsatok! Lázadjatok 
fel, mert jogotok van hozzá. Sőt kénysze
rítenek benneteket a lázadásra. Izgassatok, 
mert ellenetek is izgatnak. Izgat ellenetek 
Szabó László miniszteri tanácsos, izgatja a 
munkáltatókat, hogy letörje a ti összetartás- 
tokat. Vagy nem-e izgat akkor, amikor 
huszonnégy óra alatt engedélyez egy alap
szabályt, amelyet senki el nem fogadott s ha
mis jegyzőkönyvvel ellátva négy züllött 
alak felvisz hozzá. Engedélyezte, mert 
ráparancsoltak. Ráparancsolták a »finom« 
érzésű kávésok, akik múlt hó 25-én meg
alakították az ő »kutyaszövetségüket*, nem 
az ipar fejlesztésére, sem a titkos prostitúció 
csökkentésére, hanem kimondottan azzal a 
célzattal, hogy letörjék az osztálytudatos 
pinczérek és kávéfőzők azon mozgalmát, 
amely mozgalom nemcsak gazdasági elő
nyöket biztosított a vendéglő- és kávés
iparban dolgozó munkásoknak, hanem 
kultúrát is. Már pedig a mai szabadalma
zott >kutyavilágban* az olyan munkás- 
intézményeknek, amelyek a munkások anyagi 
javát és kultúrát biztosítanak, pusztulniok kell, 
mert az ilyen intézmények a profit-éhes 
kutyaszövetségi munkáltatók érdekeit sértik. 
Hogy ennek az éhes falkának kedvében 
járjanak fent, oly egyesület alakítását enge
délyezték, amelyre a kávéházi alkalmazottak
nak szüksége nincs, de szükségük van a 
munkáltatóknak azért, hogy a hamis jegyző
könyvvel felterjesztett és 24 óra alatt ki
parancsolt egyesületi alapszabály cégére 
alatt megnyitandó hazafias ókeresztény 
szociális* egyesületbe összegyüjtsék azokat 
az alakokat, akiket züllöttségiik és meg
bízhatatlanságuk miatt a szervezett kávé
házi és éttermi munkások maguk közül 
kizártak, vagy fel nem vettek. Egyszóval 
egy gyűjtő csatorna lesz a 24 óra alatt 
patentirozott egyesület, hogy adandó alka
lomkor az abban lerakodó parazitákat 
sztrájktörésre felhasználhassák a finom lelkű, 
de most már »kutya« természetű munkál
tatóink.

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

Szaktársak, izgassatok, sőt lázitsatok, mert 
ti ellenetek is izgatnak és lázitanak a ki- 
zsákmányolók. Vagy nem veszitek észre az 
orvtámadást? Titokban készülnek szerző
désszegésre. mert az iparfársulat három 
vezető tagja sztrájktörő-egyesületet szervez, 
a ti verejtékes munkátok után összegyűjtött 
tízezrekből. Izgassatok, mert ti ellenetek 
már hetek óta izgatják hírlapok utjánazt a kö
zönséget, akinek ti előzékenységtekkel szol
gálatukra álltok a háromkrajcárokért, mig a 
munkáltatók busás hasznot vágnak zsebre, 
amelyből tinéklek alig jut valami munkabér 
cimén.

Amint látjuk, a munkáltatóink nem akar
nak megférni jól ápolt bőrükben. Izgatják 
ellenünk a közönséget. Izgatják Szabó 
László miniszteri tanácsost, vagy az őket. 
De mi látjuk e diszes társaság közösen rej
tett czéljaikat. Az egyik szerződésszegésbe 
akar beugratni bennünket, hogy alkalmat 
adjon a másiknak szervezeteink leverésére 
s igy akarván szolgálatot tenni politikai 
szempontból arra az időre, amikor a válasz
tói jogért való küzdelem elérkezik. Mi át
látunk a »korifeusok« szitáján. Mi azért 
védjük a szavunkat, betartjuk a szerződést 
még akkor is, ha ezek a »jő« urak izgat
nak is ellenünk. De azért izgassatok ti is 
szaktársak 1 Izgassatok azzal, hogy mint 
jól szervezett munkások előzékenyek vagy
tok a vendéggel. Izgassatok azzal, hogy 
fegyelmezettek tudtok lenni és nem dolgoz
tok mással, csak szervezett munkással. 
Izgassatok azzal, hogy a kollektív szerző
dés minden betűjéhez ragaszkodtok, azt 
meg nem sértitek, de az abban biztosított 
jogaitokból egy jottányit sem engedtek. És 
végül izgassatok azzal az erős akarattal, 
hogy felvilágosítjátok az indifferenseket arról, 
hogy nekik csak egy barátjuk van, a szer
vezett munkásság és arról, hogy a munkál
tatók nem akarnak mást, mint a mi letöré
sünket, hogy ismét mi türelmes rabszolgái 
legyünk az ők jól jövedelmező fényes üz
leteiknek. Izgassatok azért, mert kitagadott, 
jogtalan páriák vagytok! Izgassatok addig, 
amig minden szaktársatok meggyőződött 
szociáldemokrata nem lesz. Ezek az izgatá
sok fenségesek, mert jólétet, kultúrát és ipart 
teremtenek. Tehát izgassatok a jog és kul
túra, a jólét és a haladás érdekében és 
álljatok szavatokat a szerződéseink értelmé
ben — és ne akarjatok harcot, de ha a ki
zsákmányoló munkáltatóitok feltétlen harcot 
akarnának, akkor lázitsatok és izgassatok.

(Suhogó.)

Az igazság kedvéért.
(F. S.) Szaklapunk olvasói előtt ismeretes 

az a gyalázatos merénylet, amelyet a szegedi 
titkos értekezleten hozott határozatok értel
mében a budapesti kávésipartársulat itt 
Budapesten mint kezdeményező végre is 
akart hajtani.

Kísérletképpen a három e keretben dol
gozó munkások szakegylete közül a leg
erősebbnek, a kávéssegedek szakegyletének 
a széfrobbantását határozták el. E célból 
ahoz az aljas manőverhez sikerült — habár 
nagy pénzáldozatok árán is — a pincér

SZERKESZTŐSÉO ÉS K I A D Ó H I V A T A L :
VIÍ. kerület, H&rsfa-utca 24. szám, 1. emelet II.
ahová a kéziratok, levelek és pénzkiUdeméiryek küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak*

munkások parazitái közül négy olyan alakot 
lekenyerezni, akik a testvérgyilkosságtól 
sem riadnak vissza, amint azt a legutóbb 
lefolyt események igazolják.

Hogy ennek a judáspénzen megvásárolt 
parazitáknak a tervük, dacára a belügy
minisztérium támogatásának, nem sikerül
het, azzal ők maguk is tisztában voltak, 
mert közöttünk élősködve láthatták, hogy 
az a tömör összetartás ’ bármilyen kívülről 
jövő támadásnak, legyen az bármilyen erős, 
ellentállani képes s pláne az ilyen orvtáma
dásokat könnyen veri vissza.

De miután a judáspénzeket már felvették 
és az iparfársulat három strohmannja csak 
úgy volt hajlandó továbbra is pénzeket 
folyósítani, ha ezek az elvetemült alakok 
aknamunkájukat továbbra is folytatják, el
határozták ezek a brigantik, hogy egy röp- 
ivet bocsátanak ki s ha már a kávés
segédek példás összetartása miatt nem 
tudják az ő gründolási manőverüket végre
hajtani, hát legalább egynéhányat a vezetők 
közül meg fognak rágalmazni, ennek talán 
egynéhányan, akik a kloáka szennyében 
tudnak csak gyönyörködni, örömet találnak 
és talán felülnek nekik.

E célból egy röpivet bocsátottak ki, 
amely a már említett célnak kellett volna 
hogy megfeleljen, de célt tévesztett és 
éppen a rágalmazó bandának a fején hul
lott vissza a következő «Nyilatkozatok» alak
jában :

Nyilatkozat. A Népszava junius hó 26. 
és 28. számában vezércikkben foglalkozott 
azzal az aljas merénylettel, amelyet a 
kávéssegédek szervezete ellen négy fel
bérelt, elzüllött alak elkövetni akart. A 
négy cimborának gaztettét az éttermi és 
kávéházi alkalmazottak közös bizottsága 
egy röpiratban hozta nyilvánosságra s 
vagy kilenc esetben sorolta fel a banda 
egyik tagjának, Farkas Jánosnak rut vissza
éléseit. Farkas János és cimborái egy 
förmedvényben igyekeztek fehérre mosni 
magukat a vádak alól, ami nem sikerült 
a parazitatársaságnak, mert nyolc esetben 
hallgatólag, a kilencedik esetben pedig 
beismeri azokat a vádakat, amelyek a 
röpiratban Farkas ellen fel voltak sorolva. 
De ha semmi más nem volna a paraziták 
ellem mint maga az a tény, hogy judás- 
pénzért a munkáltatók zsoldosául szegőd
tek, hogy sztrájktörőket neveljenek, ezért 
az aljasságukért megérdemlik azt, hogy 
az összpincérség, sőt az összmunkásság 
undorral forduljon el tőlük. Hogy mégis 
reflektálunk köpköd ésükre, tesszük azért, 
mert szennyiratukban személyünket is 
megemlítik. Egyébként a Népszava találóan 
jegyezte meg, hogy ^latornak zsivány a 
cimborája*.

Schönherr /ózsef. Neumann Izidor.*
Farkas János és cimborái röpiratban 

személyemről azt is Írják: <Hol számolt 
be a titkár ur (már mint én) az éttermi 
segédek szervező bizottsági tagjai által 
elkezelt 600, 450 és 300 koronás sikkasz
tásokról ?»

Kijelentem, mindaddig, amig a fent 
megnevezett három tétel elslkkasztását a
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röplrat-kibocsátók be nem bizonyítják, 
valamint azt. hogy én palástoltam volna 
az esetleges sikkasztókat, őket gaz rágal
mazóknak tekintem.

Budapest, 1908 junius 30.
Schönherr József.

*
Nyilatkozat. A Népszava junius hó 26-iki 

és 28-iki száma vezércikkben foglalkozott 
azzal az aljas merénylettel, amelyet a kávés- 
ipartársulat három strohmannja négy elvete
mült alakkal és a belügyminisztérium támo
gatásával intéztek a kávéssegédek szervezete 
ellen. Ezek — a kávésok pénzén kitartott 
szennyalakok — afölötti dühükben, hogy 
leleplezésemmel piszkos üzelmeiknek gátat 
vetettem, egy szennyes röpivben úgy 
akarják magukat, a jó pénzelő kávésokat 
és Szabó miniszteri tanácsost tisztára 
mosni, hogy engemet megrágalmaznak.

Az általuk kibocsátott szennyes röpiv, 
személyemmel foglalkozva, «Ki hazudik* 
címmel rólam a következőket állítja: ■

A «vádlevél» cimü röpivek, de különö
sen a Népszava erősen állítja, hogy az 
alapszabályokat nem fogadta el forma- 
szerüen senki. De hát miért ? Mert a 
heteken át tartó titkos értekezleteinken 
nem voltak mindenkor jelen az inkvizíció
nak sbirjei! Hát bizonyos, minden érte
kezletet nem kötöttünk az orrukra; igy 
a junius 18-iki megzavart értekezlet után 
következő 19-ikit sem. Hogy a zsarolási 
szándékáért közülünk kirúgott Friedmann 
Sándor most hamisnak nyilvánítja a saját
kezűig felvett és szerkesztett jegyző
könyvet, azt csak azért teszi, mert csalódva 
azon feltevéséken, amiért ide jött, hogy 
majd itt sokat lehet keresni, megbánta 
csatlakozását; neki a tiszta elvi munka 
nem kellett, tehát Gárdonyi József kávés 
ellen intézett, jól tervezett zsarolási kísér
lettel akarta magát kárpótolni. A zsarolás 
nem sikerült, mi őt kirúgtuk és azért most, 
hogy méltóvá tegye magát ismét elhagyott 
barátai szeretetére, bolondnál bolondabb 
dolgokat tálal fel nekik. A jegyzőkönyvet 
nem azért nem irta alá, mert az hamis 
volt, de nem Írhatta alá, mert akkor már 
ismertük pénzcsikarási műveleteit és nem 
akartuk, hogy egy közönséges zsaroló 
legyen megörökítve egyesületünk alap
szabályai alatt.
Kérdem a banda fejét, Farkas Jánost, 

hogy Vigh Istvánnak a neve nem volt-e 
diffamáló, amikor az alapszabályokat alá
írta? Úgy tudom, hogy igen.

Világos tehát, hogy az a röpiv a már 
említett célzattal íródott. Nem tagadom azt, 
hogy nem kaptam volna pénzt, de azt 
együtt kaptuk a Delin-féle cukrászdában 
Gárdonyi, Brück és Upor kávésoktól, sőt 
az áldomást is ott ittuk meg, pedig ottan 
egy pohár szilvórium 50 fillér. Dehát a 
kávésoknak ez nem drága.

Nem tagadom, történt zsarolás, de azt 
Vigh, Farkas, Szlovák és Herczegh követ
ték el a következő levéllel;

T. Brück ur! Tekintettel arra, hogy 
személyes biztonságunk nincs kellően 
megóva, szükséges, hogy magunkat 
védelmi eszközzel ellássuk, miért is kérni 
fogjuk, hogy részünkre fejenként 20 kor., 
összesen 100 koronát kiutalni szíves
kedjen.
Az összeg kiutaltatott, de én már abból 

nem részesedtem, mert a leleplező röpiv 
(.Védlevél*) megjelent és engem ez a 
huligán-banda, mint .árulót, kidobott.

Nekem vádjukkal szembeni igazolásra 
szükségem nincs, mivel az összes érdekel
teknek előre bejelentettem, hogy mily 
célzattal keveredek ebbe a leleplezett 
bandába. Gárdonyi József «Országház»- 
kávést pedig nyilatkozattételre szólítom fel, 
hogy a röpivben azon állítással szemben, 
mintha én meg akartam volna zsarolni, 
nyilatkozzon 48 órán belül, mivel ellenkező 
esetben olyan érintkezésbe lépek vele, mint 
a főpincérsége idején azt tette vele Nagy

váradon gróf Keglevlcs huszárönkéntes. I 
Budapest, 1908 julius hó 1-én. Friedmann 
Sándor. >k

A leközölt nyilatkozatokból mindenki j 
megítélheti azt, hogy itt egy aljas rágalma
zás történt, amiért is ennek a megtorlására 
az intézkedést mindannyian megtettük.

Ennyit az igazság kedvéért.

Kapitalizmus, klerikallzmus; a szo
cializmus e kettővel verekszik s le 
fogja győzni.

A vendéglősök berkében
minden csendes.

(Sch.), Van egy régi közmondás, amely igy 
szól: «Álló vízben lakik a béka.* Ez a köz
mondás most nagyon ráillik a vendéglő
sök ipartársulatára, ha tekintetbe vesszük 
a mostani holdkóros időjárást, hogy a ká
vésok olyannyira siettek a «kutyaszövet
ség* nyélbeütésével s szinte hihetetlen, 
de úgy tűnik fel, mintha a fővárosi ven
déglősök nem keresnék a kávésok kutya
barátságát. S éppen ez a szélcsend az, 
ami bennünket, szervezett éttermi segéde
ket arra kell hogy késztessen, hogy nagy 
körültekintéssel, de annál intenzivebb agi- 
tációval járjunk el szervezetünk megerősí
tésén, tehát a bizalmiférfi-rendszer meg
erősítésén. Mert ha maga az ipartársulat 
csendes is, de annak egyes tagjai különö
sen az utóbbi időben nagyon is hangosan 
viselkednekj s valószínű úgy okoskodnak, 
hogy az éttermi segédek erélyesebb akciót 
nem csinálhatnak, mert köti őket a ' szer
ződés.'^ Éppen a szerződésről kell, hogy 
ehelyütt néhány szó essék már azért is, 
mert nagyon furán értelmezik annak egyes 
pontját mind két részről. Például igen nagy 
előszeretettel játszák ki a vendéglős urak 
azt a pontot, amely az elhelyezést bizto
sítja a B. P. E.-nek. Az üzletbe való jutá
soknak legalább 35%-a az egyesület megke
rülésével töiténik. Különösen a főpincerek 
alkalmazását abszurd raffinériával űzik még 
ma is a vendéglős urak, úgy annyira, 
mintha nekik a szerződés csak .bliktri* 
volna. Ugyan igy vagyunk a főpincéri 
szabadnapokkal is. Az is a túlnyomó rész
ben csak a .holdban* létezik. Az óvadékok 
nagyságáról nem is szólok, pedig annak 
szerződés szerint való betartása sok kamat
megtakarítást jelentene egyeseknek. Mind
ezek olyan szerződéssértések, amelyek
nek megszüntetése elintézésre vár. Mert 
vágyván szerződés, vagy nincs!

Es mivel van — akkor tessék annak 
minden egyes pontját szigorúan betar
tani a szerződött feleknek még akkor is, 
ha az kellemetlen is a vendéglős uraknak. 
Tudtunkkal azért kötött az ipartársulat a 
B. P. E.-tel szerződést, hogy zavartalan 
munka folyjon a vendéglős-iparban. Már 
pedig az csak úgy lesz lehetséges, ha a 
vendéglős urak állják a szavukat és nem 
botlanak bele folytonos szerződésszégésbe. 
De ugyancsak érdeke, sőt erkölcsi köte
lessége minden éttermi segédnek is, hogy 
a szerződésben vállalt kötelezettségeknek 
mindenben megfeleljen, mert csak úgy lehet 
nekünk a renitenskedő munkaadókkal el
járni, ha mi járunk elől becsületszavunk 
betartásával. Tehát az a szélcsend, ami lát
szólag megvan az ipartásulatnál, ezek után 
arra int bennünket, hogy ne higyjunk benne, 
mert nagyon is érezhető az állóvízbe lakó 
békák kuruttyolása és alattomban a kutya
szövetség felé való kacsintgatása. Azért 
legyünk résen és minden üzlet válassza 
meg a bizalmiférfiát, aki ellenőrzi azt, hogy 
legyen szabadnap, legyen egyleti elhelye
zés, szóval betartassák a kollektív szer
ződés.

A szervezett munkásoké a jövőt 
Tehát szervezzük az emberiséget!

I90§

SZEMLE.
Az aradi rendőrség

mint belügyminiszteri rendeletet 
végrehajtó közeg.

Tudósításunkat igy is kezdhettük volna: 
Mi a különbség az aradi rendőrség és a 
belügyminisztérium intézkedései között ?

Ily könnyen megoldható rébuszokkal nem 
akarjuk olvasóinkat megterhelni, .mert nem 
nehéz azt kitalálni* (melódia á la Goldstein 
Számi, Gyöngyi Izsó müve, kapható minden 
zenemükereskedésben).

Amig a belügyminisztériumban Szabó 
László miniszteri tanácsos hamis jegyző
könyv alapján felterjesztett ( Alapszabályo
kat* nem egész 24 óra alatt jóváhagy, addig 
az aradi rendőrség végrehajtási záradékkal 
ellátott rendeletet, dacára a felek szorgal
mazásának, hetek óta a fiókjában heveidet 
és nem foganatosít. Hogy az ilyen dol
gok megtörténhetnek, annak az oka követ
kezőkben keresendő: az utóbbi a munkások 
érdekében való lett volna, a második pedig 
a munkások letörésére irányult volna. Ám 
álljon itt maga a tényállás:

Az aradi vendéglősök és kávésok ipar
társulata az elmúlt évben, hogy az öntudatra 
ébredt szervezett pincéreket letörhesse, a 
hatóság támogatásával egy helyszerző-irodát 
állított fel és igy kényszeritette a pincéreket 
az osztályharc alapján álló pincéregyletbőli 
kilépésre. A pincérmunkások, mivel ehen 
nem akartak pusztulni, igénybevették az 
ipartársulati irodát, mert a gazdák csak ide 
fordultak személyzetért, de a saját egyletü
ket továbbra is fentartották, habár az tete
mes anyagi áldozatukba került. Az ipar
társulat az elhelyező-osztály élére egy vétkes 
bukásért törvényesen elitéit kereskedőt állí
tott, aki büntetését csak részben állotta ki, 
mert a törvény egy évi hivatalvesztéssel is 
sújtotta és mint ilyen, az ipartörvény értel
mében nem is volt alkalmazható.

Mi a magunk részéről ezen az alkalmaz
tatáson nem csodálkozunk, hiszen a tőke 
képviselőinek akkor, amikor arról van szó, 
hogy a munkásságot letörje, minden eszköz 
jó. Az, hogy valaki fegyházviselt egyén, az 
ilyenkor nem számit; a főcél az, hogy az 
ő kezükben engedelmes eszköz legyen.

Ez a Fischer névre hallgató egyen töké
letesen megfelelt az ő igényüknek, sőt még 
annál is tovább ment, mert úgy gondolko
dott, hogyha a pincérmunkásság munkál
tatóinak szabad a kizsákmányolás, hát ennek 
a szellemétől nem maradhat ő sem hátra 
és gazdáinak örömére számtalan esetben 
szintén kizsákmányolta az általa elhelyezett 
pincéreket. Ezt a lehetetlen állapotot csak 
tűrte egy ideig a szabad cselekvési akara
tában .megfeszített* pincérmunkásság, de 
végre is a mérték betelt és ennek a gazdál
kodásnak úgy vetettek véget, hogy az aradi 
vendéglős- és kávésipartársulat ellen fel
jelentéssel éhek a belügyminisztériumban.

A belügyminisztérium a feljelentés alap
ján vizsgálatod indított az említett társulat 
ellen, de miután ez esetben nem a munká
sok egyletéről volt szó, hanem a munkál
tatók társulatáról rántották le a leplet, a 
vizsgálat eredményéhez képest nem szün
tette be káros működésűket, hanem elren
delte Fischernek 14 napon belüli felfüggesz
tését s az ipartársulatot kötelezte, hogy az 
ily módon megkárosított elhelyezetteknek 
400 koronát visszatérítsen.

Amint azt már a bevezető sorokban emlí
tettük, ebben a dologban, dacára annak, 
hogy az szorgalmazva lett, semmi intézke
dés nem történt. Fischer ur tovább űzi az 
embernyuzást, teheti ezt azért, mivel úgy 
látszik, hogy Aradon a rendőrség tehetetlen, 
virtusságát csak akkor tudja kimutatni, ha 
a munkások ellen kell eljárni — avagy az 
aradi vendéglős- és kávésipartársulatnak még 
a belügyminiszter sem parancsolhat?

Jó szociáldemokrata az, aki elő
fizetője a „Népszaváénak.
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Kávéfőzők köréből.
Huligánok.

Ha verőfényes szép nyári reggelen 
zöld mezőkön sétálgatva megállasz egy 
határkőnél, törüld meg verejtékes homlo
kod, nézz körül és gyönyörködj a termé
szet szépségeiben.

Ott látod a gyönyörű délibábot, amint 
ingerkedve űzi veled csalfa játékát. Látod 
az arany kalászos rámát tarka-barka virágai
val, amint millió szin pompájában, mint 
valami gyémánt diadém ringatódznak rajta 
a harmat csöpjei.

Mind ezekben gyönyörködve nem hinnéd 
el ugy-e, hogy undok férgek serege rágó
dik a délibábos rónák e buja ölén.

De taszítsd fel csak egy pillanatra azt a 
követ, látni fogod, hogy az odavetődött 
napsugár elől miként rebbennek szét a föld 
férgei. Látni fogod, hogy csuszó-mászó 
állatok undok raja tapossa ott egymást, 
hogy elrabolhassa társa elől a neki drága 
életet adó sötétséget. S igy van ez az em
berek társadalmában is.

Mi, akik gyönyörködve szemléltük a szo
cializmus napfényében ragyogó tömeg moz
galmát, láttuk a népiélek ingerkedő csalfa 
játékát, de nem láttuk, mily veszedelmes 
élet tanyázik a kő alatt.

Csak most, hogy a szociáldemokrácia 
világhódító útjában feltaszitotta előttünk azt 
a határjelzőt, amelyet csak évtizedes küz
delmek árán érhettünk el, meglepődve láttuk 
az undorító férgek egész raját szétrebbenni 
a szocializmus napfénye elől.

Gerinctelen puhányok, akiket a termé
szet úgy tréfált meg, hogy emberi alakot 
adott nekik (úgy miként a föld férgei), 
marja, tapossa ott egymást, hogy ő is rabol
hasson társa elől egy darab néki életet adó 
sötétséget.

Most, hogy feltaszitva fekszik előttünk a 
^politikai határköve, nemcsak azt láttuk 
meg, hogy a szocializmus esküdt ellenségei 
a saját zsírjában fuldokló kapitalizmus, a 
társadalom «Isten»-től kirendelt vezetői, a 
tőke aranyban csillogó selyemgyerekei, a 
butaság biborpalástban járó alakjai, hanem 
a proletártömeg szégyenére vált csatorna
lakók is ölelkezve egymással hemzsegett a 
kő alatt.

A kapitalizmus tehát, amely mohón szívja 
magába az örökös fejlődés folyamatán ke
resztül menő szociális kohóból kiszórt sala
kot, védelmező, önmagához méltó társa
dalmat szervezett: a huligánok társadalmát.

Szakmánk a kávés és vendéglős-ipar, 
amely csak egy paránya az emberiség tár
sadalmának. De világhírű a gyalázatos ural
kodó rendszerérői és arról, hogy a pro
stituált női testből szívja magába a romlott 
életet, mert újabb szomorú dicsőséggel 
gyarapította hírnevét a kutya és huligán 
szövetségekkel.

Mi összegyötört rabszolgái a prostituált 
Iparnak, akik már rég ott fürösztjilk lel
künket a szocializmus napfényében, elér
keztünk tehát a határkőhöz. De nemcsak 
pirulunk a fenti dicsőségen, hanem undor
ral látjuk a tőke kitartottjainak ölelkezését. 
Ha nem volna reánk annyira szomorú, 
kacagnunk kellene, amint látjuk a soraink 
közül kilökött kétes alakok erőlködését, 
a bornirt, de elnyomott páriáknak a túl
világért való hevülését és azt, hogy élel
mes zsídógyerekek miként cipelik nyakukon 
a nagy keresztet csak azért, hogy méltók 
lehessenek a huligánok társadalmához.

De undort keltő látvány az, hogy öntu
datosnak hitt emberek ccsengő aranyokért* 
a hitvány tőke szolgálatába állva, mocskos 
lelkűk váladékát köpködik a milliók jobb- 
léteért küzdő munkatársak felé.

A huligánok, akik Oroszországban szűz 
Máriás lobogó alatt gázoltak tetstvéreink 
holttestein keresztül, nálunk éppen most 
készülnek szivünkbe döfni szentelt vízbe 
1 . lőtt késeiket, csak még az alkalmas 
pillanatot lesik, várják hozzá.

'Állóban a budapesti kávés urak egy

néhány alakja nem találhatott volna méltóbb 
cimborát a mai rend legyilkolására, mint a 
budapesti pincérség köréből kilökött kloáka- 
lakókat, a huligánokat.

Szaktársak. Nem rég mutattuk be nektek 
a kávés-burzsoák egy uj szövetségét, a 
kutyaszövetséget. Most pedig bemutattuk 
ennek fattyúhajtását, a huligánok szövetsé
gét Is. Azt hisszük, nemcsak azokat isme
ritek közülök, akik briganti módon legyil
kolni akarják a ti szervezeteket, hanem 
ismeritek a huligán-banda glasszékeztyüs, 
kényes erkölcsű Upor, Brück, Oárdonyi nevű 
vezéreit Is.

Szaktársak; feltaszitottuk előttetek a ha
tárjelzőt, rajtatok a sor, gondoskodjatok 
róla, hogy ne tanyázzon többé veszedel
mes élet oda lent a kő alatt. Karikás.

Ipéter.",""j

Folyó hó 14-én és 20-án temettük el 
két szeretve tisztelt szaktársaink földi ma
radványait. Mindkét szaktársunkat élete 
delén törte le a gyilkos kapitalizmus. Mind
két szaktársunk a munkának esett áldozatul, 
amennyiben a kincskereső, a fárasztó mun
kából ragadta el őket a rettenetes proletár
betegség, a tuberkulózis. Weigl szaktársat 
a rákosi, Walter szaktársat pedig a Rókus- 
kórház halottas házából helyeztük örök 
nyugalomra a szaktársak nagy résztvétele 
mellett. Mindkét szaktársunk ravatala fölött 
Kovács József titkár szaktárs tartott meg
ható gyászbeszédet. Őrizzük szeretettel az 
elhunytak emlékét.

Bocsánatkérés. Alulírott bocsánatot 
kérek Kéföl Károly szaktársamtól, amiért 
őt megsértettem. Lukonics András s. k.

Készüljünk a választó jogért fo ly
ta tandó  ütközetre!

Weigl Ignác és

A nemzetköziség.
A legsúlyosabb vád, mit az uralkodó 

osztályok a szocialista proletárság fejére 
szoktak olvasni: a nemzetköziség. «Hazát- 
lan bitangok * az a jelszó, melylyel bennün
ket a tiszteletreméltó polgárság megvetésé
nek tesznek ki. Ennek dacára a burzsoá
zia körében is, vagy legalább is ideológus 
képviselőinek agyában, felmerül néha 
a nemzetköziség után való törekvés. Néhány 
év előtt egy orosz Író azt ajánlotta, hogy 
az eutópai államok szövetséggé alakuljanak 
át, melynek elnöke az orosz cár lenne. 
Legújabban Roosewelt az összes amerikai 
államok képviselőinek összejövetelén a 
nemzetköziség hullámáról beszélt, mely az 
egész földet elborítja. Egy német lapban 
ez visszhangra talált és az összes nemze
teknek egy állami köztársasággá való szö
vetkezése mellett emelt szót, mert «a jövő 
nemzetköziségé.* Ezek, noha eléggé szór
ványos kijelentések, azt mutatják, hogy a 
gazdasági viszonyokban bizonyos változás 
állott be.

Miért volt a burzsoázia eddig nemzeti? 
A különböző országok neinzetileg szerve
zett burzsoáziája között érdekellentét áll 
fenn, melyet egymás ellen gyakran fegy
verrel védnek meg. A nemzet az a szö
vetség, mely az osztály közös érdekeit 
képviseli; azért volt a haza az egyedüli 
dolog, melynek irányában a burzsoázia 
ideálokat táplált. Ámde a proletárságnak 
nincsenek érdekellentétei más nemietekkel 
szemben. A munkásságnak mindenütt csak 
egy ellensége van: a saját nemzetebeli 
burzsoázia. Az a munkaközösség, melyet 
a proletárság fog felépíteni, csak nemzeti 
különbségeket ismer, nem pedig nemzet) 
ellentéteket. A szocialista társadalmi rend 
szükségszerüleg békét és inás népekkel 
való testvériséget fog magával hozni az 
emberiség számára. Az a különbség, mely 
a burzsoázia nemzeti érzése és a proletár
ság nemzetközi érzése között fenn áll, gaz

dasági viszonyokon alapszik; a két osztály 
gazdasági érdekén.

Azonban a világ gazdasági fejlődése 
óriási léptekkel haladt előre. A kapitaliz
mus modern fejlődése a régi bevált for 
mákat megfosztotta célszerűségüktől. Az uj 
gazdasági viszonyok ellentétbe jutottak 
Európa politikai államalakulásaival. A bur
zsoázia érdeke túlnőtte a nemzeti koriátokat 
és döngeti a régi ideológiát.

Az Atlanti óceán másik felén egy óriási 
kapitalista állam keletkezett, egy egész 
világrész, mint gazdasági egység, egy má
sodik Európa, nemzeti feldaraboltság nél
kül. A régi Európát gazdasági túlsúlyával 
fenyegeti; már pusztán az a hir, hogy 
Amerika arra készül, hogy rengeteg nyers
anyag- és termékkészletét Európába küldi 
át, ijedelemmel tölti el kapitalistáinkat. A 
feldarabolt Európa miként tudna védekezni 
az előnyben levő versenytárssal szemben, 
ha csak nem úgy, hogy feladja nemzeti 
féltékenykedéseit? A messzebblátó politi
kusok már régóta az európai vámegység 
szükségességét hirdetik.

Másrészt Ázsiában óriási világbirodalmak 
ébredeznek évezredes álmukból. China, a 
mongol agrárállam, melynek csaknem annyi 
lakosa van, mint egész Európának, kapita- 
lisztikusan kezd fejlődni. Az európai bur
zsoáziának itt óriási érdekei támadnak. Az 
ébredező Chinában egész Európa burzsoá
ziájának, mint termelő eszközök, de külö
nös mint tőke szállítójának, közös érdeke 
van.

Ily óriási érdekekkel szemben az európai 
államok ellentétei és visszálykodásai, melyek 
még abból az időből származnak, amikor 
még nyugateurópa volt az egész világ, 
csak házi perpartvaroknak tűnnek fel, melyek 
a másik szükséges erőt feleslegesen elpa
zarolják. j A kapitalizmus az egész föld 
kerekségén való elterjedése nagyobb érdek- 
közösségeket tesz szükségessé, mint amilye
nek a régi nemzeti államok voltak. Világ
részekre van szükség. A burzsoázia gazda
sági érdekét ily körülmények mellett épp 
oly kevéssé képesek egyes államok meg
védeni, mint ahogy erre a kisebb európai 
államok képtelenek voltak annak idején.

Ezek az uj gazdasági viszonyok az alapjai 
ama vágyódásnak, melyet a burzsoázia tá
volabb látó ideológusai a nemzetközi csat
lakozás irányában táplálnak. Sajnálkoznak 
a nemzeti korlátoltságon és viszályokon, 
melyek lehetetlenné teszik a szorosabb 
csatlakozást.

Ámde ezen ideológusok magukra ma
radnak. Már maga ez a tény is mutatja, 
hogy a nemzeti korlátoltság nem lehet az 
egyedüli oka annak, hogy ez a szép ideál 
csak ideál marad. Minden gazdasági fejlő
dés dacára is a nacionalizmus marad győz
tes; a polgárság tömege hallani sem akar 
a nemzetköziségről. Ez azt bizonyítja, hogy 
a nemzetközi erdekek mellett a burzsoá
ziának sokkal hathatósabb nemzeti érdekei 
vannak. Azonban ezen nemzeti érdeknek 
manapság egészen más jellegük van, mint 
annak előtte volt. A burzsoázia nacionaliz
musa ma elsősorban nem gazdasági, ha
nem osztály érdekének kifejezése. Nem az
ért nemzeti, mert más ország burzsoáziájá
val volna ellentétben, hanem mert ellen
tétben van a proletariátussal. Mert a nem
zeti ideológia az egyedüli, még mindig 
hathatós fegyver a szocializmus ellen; a 
nemzeti frázis az egyedüil, mely a felfor
gatók ellen folytatott harcban valami lelke
sedés félét tud fakasztani. Ezért kell a 
burzsoáziának nemzetinek maradnia, köz
vetlen gazdasági érdekeinek rovására is.

Ez nem az első eset, hogy a gazdasági 
érdek és az osztályérdek összeütközésénei 
az előbbinek kell meghátrálni az utóbbi 
előtt. Németországban a burzsoázia a pro- 
letárságtól való félelmében már régen alá
vetette magát a junkereknek és fejedelmek
nek és meg kell elégednie azzal, hogy 
ezek uralkodjanak fölötte; az értéktöbblet
ből származó zsíros falatok jórészét is 
ezeknek kénytelen átengedni. Hasonlókópen
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az európai burzsoázia sem lesz arra képes, 
hogy gazdasági érdekeinek magaslatára 
helyezkedjék Nagyon fél attól, hogy akkor 
mindent elveszít. Európában a legnemzetie- 
sebb a német filiszter. Azonban ez sem a 
véletlen müve. A feudális nézeteket valló 
német kormány csak másodsorban testesíti 
meg a burzsoázia gazdasági érdekeit; első
sorban a burzsoázia osztályérdekeiért száll 
síkra a proletárság támadása ellen.

A burzsoázia képtelen az igazi nemzet
köziségre, mert ellenfele, a proletárság az. 
A burzsoá-nemzetköziség csak néhány 
ideológos frázisaira szorítkozik. A nemzet
köziség csak akkor válhatik valósággá, ha 
a proletariátus uralomra jutott és meg
szünteti az osztályellentéteket és a kizsák
mányolást.

Szervezett étterm i és kávéházi m unkás 
szervezetlent nem tiir maga m ellett.

Hangok a mocsár fenekéről.
Válasz «A pincérmunkások gazdasági helyzetei 

cimü cikkre.

(F, S.) Ezúttal a mocsarat a Magyar 
Vendéglős- és Kávésipar cimü lap jel
képezi; ennek a kávésok hivatalos szócsövé
nek hasábjairól hangzott el a cimberi fog
lalt hang: < A pincérmunkások gazdasági 
helyzete» cim alatt, «Egy kávés* aláírással.

A cikknek csúfolt tákolmány tulajdon
képpeni célja a nagy közönségnek meg
tévesztése, amely közönségnek a fárad
hatatlan szolgálatában töltjük el mi pincér- 
munkások ifjúságunk munkabírását, sőt 
keveseknek a kivételével az aggkort is a 
jól megérdemelt nyugalom helyett.

Nem tartanók érdemesnek az álarc mögé 
bujt cikkíróval polémiába bocsátkozni, mert 
a békakurutyoláshoz nem igen értünk, de 
miután a mi anyagi helyzetünket csak mi 
ismerjük, nem engedhetjük meg azt, hogy 
ezt éppen a mi kizsákmányolóink egyike 
hamis világításban mint maszlagot feltálal
hasson. Ez kényszerit bennünket, habár 
nem szívesen, válaszadásra.

A cikkíró kávés ur a bevezetésben általá
nosságban úgy a maga módja szerint, a 
szervezett munkásságnak az utolsó tiz évbeni 
mozgalmával foglalkozik és mély rezignáció- 
val beismeri, hogy különösen itt Magyar- 
országban nagy sikereket ért el. Nagyon 
fájhat ez a tény az Íróvá vedlett kávés 
urnák, mert a proletariátusnak elért sikerei
ben véli azokat megtalálni a pincérmun
kások szervezkedéseért, úgy amint azt az 
alábbi és a cikkből vett idézetből láthatjuk: 

•Nyilvánvaló, hogy az ipari munkásság 
sikerei ösztönözték a kávéházi ipar mun
kásait is az osztályharc alapján való szer
vezkedésre. Vizsgáljuk meg, vájjon jogosult 
volt-e ez a szervezkedés ?»

A cikkíró kávés a feltett kérdés után 
imigy folytatja és egyszersmind önön magá
nak ad feleletet a kávés kollégái szája ize 
szerint:

♦Akkor, amidőn a jelenleg működő szer
vezet megalakult, már nyoma sem volt a 
munkaközvetítés terén az ügynöki rendszer
nek, ami — nem habozom kijelenteni — 
az ipar szégyenfoltja volt; a heti pihenő
napot már három evvel előbb megadták a 
munkaadók; a munkabérek tisztességes 
mértékben rendezve voltak. A szervezkedés
nek tehát hiányzott az erkölcsi alapja és 
mégis azt hallottuk, hogy «.a pincérek a 
munkásság leginkább kizsákmányolt páriái 
közé tartoznak*, sőt a kávéssegédek szak
lapjában ma is olvashatunk ilyen mükifcje- 
zéseket.*

A kávés ur, mint iró, itt sem tudja magát 
megtagadni és ezért a következő valótlan
ságokat fogjuk a fejére reá olvasni:

Először is nem áll az, hogy amikor a 
kávéssegédek szervezkedtek, az ügynöki 
rendszer kilett volna küszöbölve. Ez annyira 
nem igaz, hogy még napjainkban sem pusz
tultak ki ezek a vámpírok és most is 
szívesen igénybe veszik a kávésok, ha a mi
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éberségünket kitudják játszani, dacára annak, 
hogy a fennálló kollektív szerződés köti őket 
e tekintetben hozzánk.

A heti pihenőnapról a valótlanságokat 
gyártó cikkíró úgy emlékszik meg, hogy 
azt a munkaadók már három évvel ezelőtt 
megadták. Ez meg annyira nem felel meg 
a valóságnak, hogy még napjainkban is 
van olyan üzlet, ahol az a _ kávés urak 
önkénye miatt a maga teljességében nem 
érvényesülhet.

A valótlanságok koronáját pedig a cikk
író kávés urnák azon állítása érdemli meg, 
hogy a munkabérek rendezve voltak. Hogy 
ezt miként gondolja, nem tudjuk meg
érteni, mert a valóságnak az felel meg, 
hogy a kollektív szerződés megkötése előtt 
a kávéssegédek fizetése egyenlő volt a 
semmivel, sőt a legtöbb üzletben még erre 
a semmire is rá kellett fizetni azokból a 
keservesen megkeresett fillérekből, amelyet 
borravaló címen juttat a vendég a kávés
segédeknek.

E sok valótlanságnak cikké halmozódása 
után a cikkíró kávés úgy tesz, mint aki 
dolgát jói végezte és kijelenti, hogy: «a 
szervezkedésnek nem volt semmi erkölcsi 
alapja* és a megbánfódottat adva, elitéli a 
szaklapunk hangját, pedig elhiheti, hogy mi 
úgy írunk, ahogy azt érezzük. «A pincérek 
a munkásság leginkább kizsákmányolt páriái 
közé tartoznak*; az nem tetszik neki, hogy 
mi ebben az hányban felvilágosiiunk.

Igen tisztelt cikkíró kávés u r! Ne feledje, 
hogy mi a munkások érdekében írunk. 
Azt a tényt, hogy az igazság hangja bántó, 
azt már ön előtt többen is kitalálták és épp 
ezért a többi füllentéseit is analizálni fogjuk, 
amiért is rendes szokásunktól eltérve, most 
nem a remekírókból fogunk citálni, hanem 
az ön cikkéből és pedig a következőket:

«A kávésipartársulattai kötött kollektív 
szerződés szerint egy felszolgáló kávés
segéd heti bére (hat napi munkáért) tizen
két korona; átlagos jövedelme — közepes 
forgalmú kávéliázban — borravalókból napi 
4 korona, tehát hat napra 24 korona, heti 
összes jövedelme eszerint 36 korona, de 
csak valamivel jobb forgalmú kávéliázban 
50—80. sőt J00 korona. Kérdem, hogy 
melyik szakmunkás keres a mi viszonyaink 
mellett 40—50 koronát hetenként? Avagy 
szóljak-e arról, hogy az állam 1 K 60 f., 
2 K, legfeljebb 3 korona napidijat fizet 
dijnokainak, akik között nem ritka az érett
ségi vizsgát tett, sőt jogvégzett egyén ? 
Egyszerű személyes szolgálatért, amit akár
melyik szobaleány el tud végezni, havi 
200 korona jövedelmet élvez olyan munkás, 
aki a mesterségét három hónap alatt töké
letesen elsajátíthatta.

Nos és a főpincérek! Ezek valóságos 
grande seigneurök, napi 20—40 korona 
jövedelemmel. És ezek az urak a busás 
jövedelem ellenében nem tesznek egyebet, 
mint hogy a pénzt a fogyasztóktól beszedik. 
És még ezek az urak is „kizsákmányolás
ról" beszélnek.*

No, t. cikkíró ur, ön, aki valószínűleg 
a többek között talán pincér is volt, ugyan
csak elhajította a sulykot. Először is 
konstatáljuk, hogy nem szép az, ha valaki 
a volt foglalkozását annyira lebecsüli, amint 
azt ön teszi: ^Egyszerű személyes szol
gálatért, amit akármelyik szobaleány el tud 
végezni, havi 200 korona jövedelmet élvez 
olyan munkás, aki a mesterségét három 
hónap alatt tökéletesen elsajátíthatta.* Ez 
még hagyján, mi valóban nem firtatjuk, 
hogy ön mily módon cseppent bele ebbe 
a nagy uraságba, de mi megtudjuk érteni 
önt, az elkövetett cikkből valószínű, hogy 
ezen a réven óhajt a kávésok «olympusára» 
feljutni. Vigyázzon! a Pegázus nem tűr 
meg mindenkit a hátán.

Azok a számok, amelyeket mint a pincér
munkások keresetét tünteti fel, hamisak s 
szeretnők ő vele magával a gyakorlatban 
azt megvalósitatni.

Nincs szándékunkban ezt a porhintés cél
jából megiródott hülyeségek halmazát 
kommentárral végigkísérni, de a cikk be

fejezésül szolgáló végső akkordokat, amelyek 
eredetüket igazán nem tagadhatnák le, 
(Hangok a mocsár fenekéről) megemlítés 
nélkül nem hagyhatjuk éppen a nagy- 
közönség érdekében:

♦Tisztességes munkabérnél, heti szabad
napnál, rendes bánásmódnál egyebet a 
munkaadótól a kávéházi munkás nem 
követelhet, az pedig, hogy a borravalóból 
származó jövedelem emelkedjék, nem a 
kávéstól, hanem egyes-egyedül a pincér
től függ.*

Önnek, cikkíró ur, elárulhatjuk, hogy 
ennek az idézetnek az első részében foglal
takkal tökéletesen egyetértünk és most 
már elárulhatjuk azt is, hogy éppen ezért 
szervezkedtünk, és nem amint azt a cikk 
elején a szervezett proletáriátusnak rója fel 
és itt ünnepélyesen kijelentjük, hogy addig 
nem is fogunk megnyugodni, mig azt el 
nem érendjük.

Ami pedig az ön cikkéből vett idézet 
második részét illeti, éppen önök ellen 
irányítjuk, mert nem tartjuk helyénvalónak 
azt, hogy a már úgyis elég érzékenyen 
megvámolt nagyérdemű közönség borravaló 
címén, de tulajdonképpen ő fizessen ben
nünket, mert nem éppen okvetlen .muszáj 
minden kávésnak uirlovasnak* lenni a 
kizsákmányolt pincérmunkás és a meg
sarcolt nagyközönség rovására.

Szervezkedéssel érjük el helyzetünk 
ja v ítá sá t!

Szervezeti ügyek.
Nyilatkozat. Alulírott ezennel beisme

rem, hogy a Kovács E. M. (Fővárosi pa- 
villon) éttermében, mint fizető a velem 
dolgozó szaktársaimmal több esetben szem
ben helyezkedtem oly kérdésekben, amely 
kérdések a szervezett munkások érdekeit 
szolgálják. ígérem, hogy a jövőben semmi 
olyat nem cselekszem, ami az összmunkás- 
ság érdekeit sérti. A szaktársaimtól pedig 
ezúton is bocsánatot kérek.

Meyer József s. k.
Nyilatkozat. Alulírott kijelentem, hogy 

múlt hó 10-én történt beszélgetésünk köz
ben nem volt szándékom szaktársaimat 
sérteni. És mégis ha az úgy tűnt volna fel, 
úgy ezúton kérek bocsánatot szaktársaimtól.

Stefecsek József, éttermi segéd, 
(Fővárosi pavillon.)

O sztálytudatból fakad a szolidaritás 
e re je !

Nyilvános gyűlésünk!
Válasz a ‘ huligánoknak*.

junius hó 27-én a Sip-utca 7. szám alatt 
két nyilvános gyűlést tartottunk, ahol mind 
a három szakmából megjelent szaktársak 
jelenlétében foglalkoztunk azokkal a •para
zitákkal*, akik a kávésok zsoidjába szegődve 
s támogatva a legfelsőbb helyről merény
letet intézlek szervezeteink ellen.

A gyűlés elnökei Kovács és Kéföl, jegyző 
Fodor szaktársak voltak. A napirendek elő
adói Schö'nherr és Krausz elvtársak voltak. 
Az előadó elvtársak rámutattak arra a minő- 
sithetetlerf gaztettre, amelyre Farkas János 
és társai vetemettek. Bebizonyították elő
adók azt, hogy a szervezett kávéházi és 
éttermi munkások ellen most már a mun
káltatók nem a nyilt téren próbálnak har
colni, hanem a legpiszkosabh eszközök 
igénybevételétől sem riadnak vissza, hogy 
a Szegeden hozott határozataikat itt a fő
városban végrehajtsák.
"^Piszkos merényletüket egyedül végre
hajtani bátorságuk nincs, tehát pénzük se
gélyével fogtak négy parazitát bűnös tervük 
végrehajtására, úgy számítva, hogy ezek 
a kávéssegédek soraiból kivetett salakok 
•józan munkás*, sztrájktörő «János» egylet 
alakítással sikerülni fog a megalakult ven-
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déglős és kávésok kutyaszövetségének rést 
ütni a kávéházi és éttermi munkások egy
séges szervezetein. Aljas tervüket annál 
biztosabban látták keresztülvihetó'nek, mert 
hiszen azt a legfelsőbb helyen nemcsak 
szívesen látják, sőt támogatják. Rámutattak 
előadók a «koaliciós» kormány és a kutya- 
szövetségek munkásellenes üldözésére, akik 
nem akarnak egyebet, mint szervezeteinket 
tönkre tenni, hogy igy szabad legyen a 
teljes kizsákmányolás és a jogfosztás.

Ismertetik még előadók Gárdonyi, Brück 
és Upor kávésok, Farkas Szlovár, Vig és Her
ceg kávéssegédek cimboraságát, amelyet 
azért kötöttek, hogy három virágzó szerve
zetet tönkre tegyenek, nem törődve romlott 
lelkűk azzal, hogy tervük sikerültével több 
száz családos embert újból kiszolgáltatná
nak a legnagyobb kizsákmányolásnak és a 
munkaadók önkényének. Azért mégis ben
nünket vádolnak azzal, hogy terrorizálunk. 
Pedig ők üldözik a szervezett munkás
ságot a koalíciós kormánytól lefelé az 
utolsó bakterig. Ezzel a tervekkel szemben 
a szervezett munkások védelmükre használ
janak oly eszközöket, amelyek a legalkal
masabbak arra, hogy jogainkat megvédhes- 
sük. Ezután Ladányi és Schwarz szaktársak 
szólaltak fel, szervezkedésre és kitartásra 
hívták fel a megjelenteket. Végül Neumann 
és Vágó elvtársak mondtak kemény, de 
igazságos kritikát a kormány és a kutya
szövetség munkásüldöző politikájáról és fel
szólítottuk a jelen volt szaktársakat a «Nép- 
szava» támogatására és hogy készüljenek a 
választójogért való őszi akcióra. A gyűlés 
az alábbi határozati javaslatot fogadta e l:

Kimondja a mai nyilvános gyűlés, hogy 
Farkas János és társai a kávéházi alkal
mazottak nevével rutul visszaéltek akkor, 
amikor hamis jegyzőkönyv alapján a 
kávéházi alkalmazottak megkérdezése nél
kül egyesületi alapszabály jóváhagyását 
kérték.

Tiltakozik a gyűlés az ellen, hogy 
Magyarország belügyminisztere 24 óra 
alatt olyan alapszabályt hagyjon jóvá, akit 
senki el nem fogadott és hamis jegyző
könyvvel látnak el.

Kérdést intéz a gyűlés Andrássy Gyula 
belügyminiszterhez,_mi van a két év előtt 
benyújtott M. Sz. É. és K. alkalmazottak 
alapszabályával?

Egyben kimondják a gyűlésen részt 
vevők, hogy «a sárgák* által, közvetített 
jánosokkal nem dolgoznak. És felhívja a 
szervezett éttermi és kávéházi alkalma
zottakat, hogy szabad szervezetük meg
erősítéséért minden rendelkezésükre álló 
erővel törekedjenek.

Levelezés.
Kaptuk az alábbi levelet:

Berlin, 1908 julius hó 2-án.
T. Szerkesztő elvtárs!

Mi itt, Berlinben dolgozó magyar kávé
házi és éttermi alkalmazottak, számszerint 
50-00-an, a Verband Deutscher Gastwirths- 
gehülfe-nek vagyunk tagjai, amely szövetség 
nemzetközi szociáldemokrata alapon műkö
dik. Amikor mi tudomást szereztünk Farkas 
János, Vigh, Szlovák és Herczeg névre hall
gató ciánosok* aljas, gaz merényletéről, 
értekezletre jöttünk össze, ahol az alábbi 
határozatot hoztuk:

A Berlinben dolgozó magyar kávéházi 
és éttermi alkalmazottak, felháborodva azon 
az aljasságon, hogy Farkas és társai árulói 
lettek a magyarországi, osztályharc alapján 
szervezett kávéházi és éttermi alkalmazot
tak küzdelmének. Az értekezlet minden 
egyes tagja elitéli és megveti azt a huligán- 
bandát, akik gaztettük után nem érdemel
nek mást, mint a szervezett munkások sorai
ból való kiközösítést, hogy érezzék bűnös 
cselekedetük súlyosságát. Végül arra kérünk 
benneteket, magyarországi szervezett kávé
házi és éttermi alkalmazottak, hogy tartsa
tok ki rendületlen!'1 « nemzetközi szociál

demokrácia zászlaja alatt, mert csak úgy 
érhetjük el legnemesebb céljainkat: felsza
badítani a gazdasági és politikai jogtalanság 
alól titeket. Jogot a népnek, jogot és szabad
ságot a magyarországi kávéházi és éttermi 
alkalmazottaknak.

Kérjük ezen határozatunkat a Népszavá
ban is közzé tenni.

Az értekezlet megbízásából vagyunk 
elvtársi üdvözlettel

Szlávek Károly, Qregoríts A.,
a Viktória-szálloda az Imperial-kávéház
kávéházi fizetője. revue-pincér.
Péc9. Mi,|pécsi szervezett szállodai, éttermi 

és kávéházi alkalmazottak, amikor a legutolsó 
szaklapunkban olvastuk azt az alávaló me
rényletet (amelyet három fővárosi kávés, szö
vetkezve Farkas János, Vigh, Szlovák és Her
ceg renegát alakokkal) elkövettek, f. hó 1-én 
tartott pécsi pincérek értekezletén kimon
dottuk irántuk való megvetésünket és ha 
bármelyik is a négy közül Pécsre kerülne, 
úgy érdem szerint bánunk velük. Az árulók 
neveit közszemlére kifüggesztettük szerve
zetünkben.

A pécsi szervezett pincérmunkások meg
bízásából: Kolozsvári Andor, sz. b. titkár.

Pécs. A pécsi pincérek az <lpar,-> kávé
házat zárlat alá helyezték. Szervezett pincér
nek itt munkát vállalni nem szabad.

Az «Ipar» kávéházat és a «Vadászkürt* 
szállodát a pécsi összmunkásság is boj
kottálja.

Kizárás. A pécsi pincérek Dregán Sándor 
pincért, aki a szervezetet anyagilag meg
károsította és a szervezett összmunkásságot 
gyalázta, a szervezetükből egyszer és min
denkorra kizárták és önérzetes pincér vele 
nem dolgozik. Paczolay János pincért, ki 
egyesületünk ügyvezetőjét anyagilag meg
károsította és a pécsi pincérekre több rend
beli szégyent hozott, alapszabályaink értel
mében egyszer és mindenkorra kizártuk.

A pécsi pincérek szervezete.
Kassa. Amikormi, kassai szervezett pincér

munkások a Népszava utján értesültünk 
Farkas János és társainak hitvány árulásáról, 
elhatároztuk, ha a négy áruló valamelyike 
is Kassára jönne, itt csak addig tartózkod
hatna, mig tudomást szereztünk ittlétükről. 
Különben a négy gyászalak nevét sokszo
rosítottuk s a szakiársak között szétosztottuk.

A kassai szervezet nevében (M.)
A szolnoki szervezetbe belépett tagok 

május hóra fizettek: Röszler Jenő —'96, 
Balócz János—-96, Szüsz Gyula —'96, Jokli 
József —-96, Herk Ferenc —'96, Pittke 
Károly —'96, Neuhold Dezső —'96, Komonyi 
József —'96, Aáikolay László —'96, Kersa- 
necz Ferenc —-96, Holczmann Zsigmond 
—'96, Rosó Gyula —'96, Horváth Lajos 
—•96, Roszinger Miklós —-96, összesen 
14 40 korona.

A szolnoki szervezet megbízottja: 
Röszler Jenő.

HIVATALOS RÉSZ.
Értesítés. A Budapesti Kávéssegédek 

szakegyesületének választmánya junius hó 
22-én tartott választmányi ülésén pályázat 
utján az egyesület titkárául Vágó Béla elv
társat választotta meg, amit a t. egyesületi 
tagoknak ezúton is tudomásukra adunk. 
Egyben kérjük az egyesület t. tagjait, hogy 
ez után Vágó Bélához, mint egyesületünk 
titkárához bizalommal forduljanak bármilyen 
egyesületi ügyekben.

Keszey Flóris Krausz Ferenc
elnök. jegyző.

Kizárás. A Budapesti kávéssegédek egye
sületének választmánya az alapszabályok 
7. §-a értelmében Farkas János, Vigh Ist
ván, Szlovák Zsigmond és Herczeg Kálmánt 
az egyesületből kizárta. K(szey m H s

elnök.
Úgyszintén a Budapesti pincér-egylet 

választmánya is kizárta Vigh Istvánt az egye
sület kebeléből. Kopcsinovits A. II. elnök.

A Budapesti Kávéfőzők szakegye
sülete VII. kér. Dob-utca 72. sz. I. em. 10. 
Hivatalos órák: d. e. 8—12-ig, d.u. 2—7-ig.

A Budapesti Pincér-Egylet V1L kér. 
Csengeri-utca 1. sz. I. em. Hivatalos órák: 
d. e. 9—12-ig, d. u. 3—6-ig.

A Budapesti kávéssegédek szak
egyesülete VII. kér. Szerecsen-utca 43. sz.
1. em. Hivatalos órák: d. e. 9—12-ig, d. u. 
3—6-ig.

A budapesti kávéssegédek szak 
egyesületének választmánya tisztelettel 
tudatja az egyesület tagjaival, hogy néhai 
Törley József ur örökösei által adomá
nyozott ezer korona kamatait a budapesti 
kávéssegédek szakegyesületének oly tagja 
veheti igénybe, aki kimutatja tagsági jogos
ságát és igazolja azt, hogy ily támogatásra 
szorul. Az elnökség.

Felh ívás! A kávéssegédek dalkara fel
hívja mindazon szaktársakat, akik bármely 
fuvóhangszeren játszanak, vagy akiknek 
ambíciójuk van fuvóhangszeren tanulni, 
azok jelentkezzenek a kávéssegédek szak
egyesületében (Szerecsen-utca 43.) Sáfáry 
József elvtársnál. Más szakmabeli elvtársak, 
kik már fuvóhangszeren teljesen játszanak, 
szintén jelentkezhetnek. Elvtársi üdvözlettel: 

a Budapesti pincérek 
szak- ésmunkaközvetitő egyesület 

(kávéssegédek) dalárdája.
Műkedvelők figyelm ébe! Fölkéretnek 

azok a műkedvelők, akik a szakegyletek 
műkedvelő előadásain szerepelni szoktak, 
hogycimeiket a«Vidám Lapok* szerkesztő
ségével (Rákóci-ut 60., III. em.) mielőbb 
tudassák.

A budapesti kávéssegédek dalkara ál
tal a Putzer-féle kertben 1908. junius 23-án 
rendezett Rózsaünnepélyen tiszteletjegyek
ért és feliilfizetésekről befolyt:

Szt. Lukácsfürdő 5.—, Milch Rezső 5.—, 
Törley 25.—, Deutsch Arthur 5.—, Keszely 
Flóris 6.—, Hubert pezsgőgyár 10.—, Krausz 
Miksa 5., ürünhut Károly 1.—, Steinberger 
D. 1.—, Beretzky Lajos 3.—, Fritcz Gusz
táv 1.—, Grósz Lajos —.60, Wadász N.
2. —, Fiala F. 1. —, Berger Leó 5.—, Kallós 
B. 5.—, Ch. Schmitt 5.—, Fabry 5.—, 
Fodor József 5.—, Pollák Herm. 3.—, 
Spinger 5.—, Szántó Béla 5.—, Rodosy 
Adolf 5.—, Pollák Árpád 20.—, Klein Vil
mos 1.—, Hofenreich Simon 1.—, Horváth 
Dezső 5.—, Hoidstein testv. 5.—, Mészáros 
és Gümek 5.—, Maik Károly 5.—, Berger
L. 10.—, Jakobovits 4.—, Illits Gy. 10.—, 
Forgó K. 10.—, Strasser Gy. 10.—, Bronner
M. 5.—, Einfal Ede 3.—, Weinberger N.
3. —, Lövinger József 3.—, Lövy Pál 2.—, 
Stransky B. 5.—, Stancsó J. 5.—, Hebel 
Miksa 5.—, Császár (Oktogon) 10.—, 
Poiicer N. 4.—, Stein Jenő 2.—, Kolos 
Pál 3.—, Feldmann I. 3.—, Kohn F. 5.—, 
Bettelheim F. —.60, Reisner 2.—, Reisz 
József 2.—, Reisz P. 5.—, Feldman Józsefné 
10.—, Budai otthon 4.—, Rabsky 6.—, 
Francois L. 10.—, Első m. részvény ser
főzde 20.—, Édeskuty L. 5.—, Zwack és 
társa 5.—, Fodor (Gellérthegyi kioszk) 5.—, 
Deutsch Mór 1.—, Bolz István 1.—, Liszauer 
5.—, Klein Ignác 5.—, Liedi J. 5.—, Gár- 
dos J. 5.—, Hoch Lajos 4.—, Bohn F. 
5.—, Gumber K. 5.—, Farkas Gy. 1.—, 
Gyömöri 1.—, Hercz Ármin 2.40, özv, 
Weimanné 3.—, Kohn Géza 1 korona.

A tiszteletjegyek utján befolyt összegekért 
ezúton köszönetiinket fejezzük kij; továbbá 
mindazon szaktársaknak, kik a mulatság 
támogatásához hozzájárultak, egyszersmind 
a hölgybizottságnak buzgó munkálkodá
sukért őszinte köszönetünket fejezzük ki a 
Budapesti pincérek szak- és munkaközvetítő 
egyesület (kávéssegédek) dalárdája nevében:

Kirchner János Oyőrfy József
ellenőr. pénztáros.

Falatkay Oyőzö
elnök.

A kávéssegédek munkanélküli alapja 
javára «Cairo» kávéház gyűjtése 2'60 kor., 
amit ezennel nyugtázunk.
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Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja

A magyarországi szállodai, éttermi és 
kávéházi alkalmazottak Budapesten 
1907 október 15-é.t és 16-án megtar
tott 1. országos szakkongresszusának 

jegyzőkönyve. <Foiyt«ti..)
O rünfeld  M ih á ly : T . kongresszus! Mi nem azért 

jöttünk össze, hogy eey-két perc alatt letárgyaljunk 
országos ügyeket," nelfe'ünk, "szociáldemokratáknak, 
a szólásszabadságot a legkevésbé sem szabad 
érintenünk. A fizetésrendezés oly fontos kérdés, 
hogy ezen átugrani nem lehet.

Elnök ; Felteszem a kérdést, elfogadják-e Kozma 
tagtársunk indítványát? (A többség elfogadja.) | 

K alm ár E m i l : T . Munkástársak 1 A revier- 
rendszerrel éppen úgy leszünk, mint a borravaló- 
rendszerrel. Minél simulékonyabb lesz valaki 
gazdájához, annál jobb helyre fogják azt tenni. 
Nekünk szervezkedés utján nagyobb bért kell 
elérni.

Farkas J ó z s e f :  A revier-rendszert helyesnek 
tartom. A föpincérek 70%-a azt sem tudja, hogy 
vigyen 3 tálcát. Ha a revier-rendszert behozíak, 
a főpincéreknek 70%-a el fog bukni, mert nem 
fog tudni feladatának megfelelni. (Úgy van !)

Schindler Is tvá n  : Nem kellene olyan hosszasan 
vitatkoznunk a revier-rendszérről, hanem arra kell 
törekedni, mikor a kollektív szerződéseket kell 
kötni, akkorára szervezve legyünk, hogy szembe
szállhassunk a gazdák erőszakosságaival.

G riinfeld M ih á ly : Ez az ügy annyira érdemleges, 
hogy 5 perc alatt ki nem meríthetem. Azért kérem 
a kongresszus engedelmét, hogy 15 percig beszél
hessek. (Nem lehet 1 Zaj.) Akkor beszédemet a 
polgári lapokban fogom közölni. (Felkiáltások: 
Ez nem szocialistához illő eljárás!)

Berger B é la : A revier rendszerre szükségünk van 
és különösen akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy 
van olyan üzlet, ahol naponként 50— 60 pincér 
dolgozik. A revier-rendszer annyival is üdvösebb, 
mert a pincérek ma már egy kissé amerikázni 
kezdenek. (Ellentmondások.)

F a la tka i G y ő ző :  Gazdasági helyzetünk javítása 
a célunk. Hallottuk —  a vidéki kartársaktól — , 
hogy első sorban a vidéket kell szervezni. Én 
igazat adok annak, aki azt mondotta, először 
szervezkedni és azután küzdeni. Ha mi szervezve 
vagyunk, a célt elérhetjük. A megbukott exisztenciák 
pincéreknek mennek és igy magunk sem tudjuk, 
hogy mennyire szaporodunk. Épp ezért szükséges, 
hogy első sorban szervezkedjünk és csak azután 
küzdjünk.

Rottste in  B e n ő : A kassai elvtársnak az az állítása, 
hogy a revier-rendszert vidéken behozni nem lehet, 
nem állja meg helyét. Szervíroztam én úgy a 
vidéken, mint a fővárosban, ennélfogva tudom, 
hogy egy pincérmunkás, akár kávéházi, akár 
éttermi, mindig végez annyit, hogy annak átlagos 
10%-a a jelenlegi fizetés mellett tisztességes meg
élhetést szerezzen. A jobb munkások többet fog
nak keresni, a hanyagok pedig nem fognak el
nézésben részesülni, mert ha nem fog kellő munkát 
végezhetni, akkor nemcsak a főnökök által fog ki
lőhetni az üzletből, hanem maga fogja otthagyni a 
pályáját, mert nem fog tudni megélni. Én is azon 
az állásponton vagyok, hogy törekedjünk a revier- 
rendszert behozni, de előbb szervezkedni kell, 
mert még van két éves kollektív szerződésünk és 
ez a két év elég idő arra, hogy előkésziiljünk a 
küzdelemre.

G rosz L a jo s : Igen tisztelt kongresszus! Az 
országos árszabályról nagyon sokat beszéltek. 
Mindenki belátta, hogy egyedüli célunk a revier- 
rendszer behozatala. De én az agitációhoz és 
sajtóhoz kívánok szólani. Mi szervezkedünk és azt 
mondjuk, hogy szociáldemokraták vagyunk, de 
azért nem tudjuk, mi az a szociáldemokrácia. Éu 
magam is azok közé tartozom és sokan vannak, 
akik nem tudják. Tanácsolom , m ond ja  k i  a k o n 
gresszus —  nem  kényszer ítő iig  — , hogy h a ssa n a k  
oda, hogy m inden egves pincér csakis  a  N ép sza vá t 
olvassa, akkor  fo g ju k  tu d n i csak, m i a z  igazság , 
egyenlőség és h o l van a z  igazság . A  m i jo g a in k a t  
csak a N épszava  védi. E z  legyen a s zem ü n k  előtt. 
Éljen a N épszava  !  (Lelkes éljenzés.)

Kopcsenovics A n ta l:  Legjobban érdekel bennünket 
most a revier-rendszer behozatala. Én ameddig 
élni fogok, a fixfizetés mellett fogok küzdeni, mely 
mellett a tisztességes percent is megvan. Hogy a 
főpincéri rendszer annyira be tudta magát honosí
tani, annak oka, hogy sok munkáltatónak nincsen 
pénze. A főpincéreknek nincsen szép keresete, 
annak felét ellopják. Ezt ki kell küszöbölni. Még 
egy másik oka annak, hogy a főpincérek annyira 
megszaporodtak, hogy a kávésok tőkét keresnek. 
Budapesten akárhány főpincér szaladgál, aki azelőtt 
nemcsak batyut viselt, de kanálisseprő is volt. 
(Derültség.) Fixfizetés és percent, ez jelenleg a 
legfőbb. Ha a gazda fel tudja emelni a sertés
karaj árát, a kávé árát 2 krajcárral, akkor a mi 
kívánságainknak is eleget fog tudni tenni. (Él
jenzés.)

Z im m erm ann  Ignác : Bajainkat feltétlenül elő kell 
adni. Pedig az 5 perces felszólalással csak azt 
érjük ej, hogy egy pár órával tovább húzódik a 
vita. En hive vagyok a revier-rendszernek és 
kérem az országos szervező bizottságot, hogy 
tegye feladatává azt minél előbb megvalósitaní. 
Jelenleg kollektív szerződésünk van és ezt az időt 
arra kell felhasználni, hogy munkástcstvéreinket

ezen eszmére előkészítsék és mikor lejáratban lesz 
a kollektív szerződés, akkor elő fogunk állani azon 
eszmével, amely a revier-rendszerF meghonosítani 
kívánja.

F arkas Já n o s  : Én azt látom, hogy itt szándékosan 
húzzák ennek a napirendnek a tárgyalását. Mindig 
csak azokat hallom, amit már letárgyaltunk, ami a 
határozati javaslatban van. Nem tudom, miért 
vitatkozunk. Rekesszük be már ezt a vitát.

tie rsko v iis  Á r p á d :  A szociáldemokratáknál meg
van a szólásszabadság; a felirottaknak adassák 
meg az 5 perc.

K lem en/z F r ig y e s : Csak az szólaljon fel, akinek 
kifogása van a revier-rendszer ellen. (A  többség a 
lista lezárását határozza.)

H erskovits  Á r p á d : A fixflzetést tartom első 
sorban szükségesnek, mert a tulnagy munkanélkú! 
létszám emelkedne az óvadékok visszavonása által 
és a gazdák megtizedelése állna előttünk a revier- 
rendszer behozatalánál.

Q algóczi M ik ló s :  A revier-rendszert ajánlom 
elfogadásra. Azt hiszem, hogy a budapesti pincér
egyesület vezetésében elég faktor lesz majd arra 
nezve, hogy a dilettáns pincéreket ne alkalmaz
tassa, nehogy szakképzettség nélkül is jusson 
valaki olyan keresethez, amit meg nem érdemel.

P orjesz S a m u : A z  itt elhangzottakat már éppen 
10 éve dalolom. Ha a revier-rendszert behoznék, 
akkor igazán kiviláglanék, hogy hány nem-pincér van 
miköztünk. Nem hagyhatom megemlítés nélkül, 
hogy kizárólag azon főpincérek, akik csak büszke
ségből főpincérek, akik csak azért, hogy mondhas
sák, ebben és ebben az üzletben főpincér vagyok. 
Másoknak nem fájna a revier-rendszer, csakis ezek
nek. Én azt mondom, az a nap a legboldogabb 
napom, amelyik napon a revier-rendszer megszüle
tett. A megválasztott országos szervező bizottság 
tudni fogja, hogy mi lesz a dolga és ezt is pro- 
grammunkba vesszük. Ma sok vendéglős és kávés 
pincérnyelven szólva : sóher, akkor a kávésoknak és 
vendéglősöknek 70%-a még sóherebb lesz.

(Folyt, köv.)

S z e r k e s z t ő i  ü z e n e t e k .
Czotter J. Helyben. 1. <Óvás» cimii beküldött- 

jét, dacára hogy elmond benne oly dolgokat, ame
lyek fennállnak, még sem közölhettük. Ugyanis a 
szervezkedéssel kell azt is megszüntetni az éttermi 
segédek közt, hogy az ön által emlitett ejavithatat- 
lanok* megjavuljanak, vagy az öntudatos szervezke
déssel az éttermi segédek kiközösítik maguk közül 
a rendőrileg p a te n tiro zo tta k a t, ha ilyenek vannak. 
2. Hogy vannak, akik a szaktársaiktől kapott biza
lommal visszélnék? A bizalommal csak addig 
lehet visszaélni, míg a bizalmatadók azt eltűrik. 
Egyébként ön is legyen segítségünkre, hogy az ön 
által megirt anomáliákat a szervezkedéssel meg 
tudjuk szüntetni. A többi beküldöttjének sorrát ejt
jük, úgyszintén a mások által beküldőiteknek is.

Üdvözlettel a szerkesztőség .

Számoló-cédulát
díjtalanul küldünk úgy helyben, 
mint vidékre, fürdőhelyekre, ha 
ezt kiadóhivatalunktól (Budapest, 
VII., Hársfa-utca 24, 1. em. 11) 

kérik.

Nyílt tér.*
Gárdonyi Józsefet, az Országház-kávé- 

ház tulajdonosát, a Népszava folyó hó 3-iki 
számában «nyilatkozattételre» szólítottam 
fel a négy huligán által kibocsátott röp- 
ivben foglalt azon állítással szemben, 
mintha én őt meg akartam volna zsarolni.

A nyilatkozattételre kitűzött 48 óra letelt, 
de Gárdonyi, habár jól tudja, hogy a röp- 
ivben foglalt állítás megrágalmazásra szánt 
hazugsága a négy pénzért minden aljas
ságra kapható parazitának, ez ügyben még 
érdemleges nyilatkozatot nem tett. Amiért 
is Gárdonyit tartom-e rágalmazásra szánt 
hazugság értelmi szerzőjének és igy őt 
ugyanabba a kategóriába sorolom, mint a 
fentemlitett huligánokat.

A Népszavában közzétett nyilatkozatom
nak Oárdonyit illető részét csak azért nem 
váltom be, mivel a kezemet nem akarom 
bepiszkítani.

A rágalom terjesztőit, valamint Gárdonyi

* E rovatban közöltekért a szerkesztőség felelős
séget nem vállal.

József kávést, mint a rágalom értelmi szerző
jét, a közmegvetésnek s megtorlás végett 
pedig a bíróságnak adom át.

Kelt Budapest, 1908 július hó 5-én.
Friedmann Sándor 

kávéssegéd.
S z a k t á r s a k  1 Minden ország iparának megerősö

dése a munkásság érdeke is. Szaktársak 1 aki ismeri 
.  M n l . n l  Aone«“ -forrás vizét, tudja, hogy bár- 
mély'külföldi “ásványvizet felülmúl, annak gyógy- 
tartalma kiváló, mint b o r v l z  páratlan. A „ M o h a i  
Agnes“ -forrást, becsét, gyógvértékét nem tudja 
legyőzni a nagyhangzásu reklámok serege sem, 
különösen akkor, ezután még ngy sem, ha a 

. . azt f e l k a r o l v a ,
KUIUIIIZOVII .................’ O
magyarországi pincérszaktársak 
ajánlják.

Szakfársak I Nagy Géza 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
..Xli .„'cc-i

Felelős szerkesztő: Schönlterr József. 
Kiadó: A lapbizottság.

vi'-/.oo3sAo könyvnyomda  r. t . Budapest, v ii., nyAr- utcza  i.

A kiváló bór-

M  1? ___
tithiumos gyógyforrás —■H

r e s t -  és h ó ly ag b a jo k n ó l, kftszvénynét, c tu k o r-  
b c tegeégné l «'* h u ru to s  b án tu lm akná l kitűnő hatású. 

T e rm észe te s  vasm en tcs  snvanyuv iz .
Kapható ésványvizkereskedésben vagy a Bzinyo-Lipóczi 
Siívatoi-forrás Vállalatnál Uudapsst, V Rudolfrakpart 8.

•zéniavvftl telített ásványvize hasznos Ital étváByzovaroknál és 
emésztési neházséflsknél. A legtisztább és legegészségesebb Asztali 
és borvlz. — Hathatós szom)cslllapité. —  Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
Igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést Is szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kutvállaiat Budán.

A főváros l e g j o b b  b o r a i .
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Van szerencsém a tisztelt szállodai, 
éttermi és kávéházi alkalmazottak 
::: becses figyelmét felhívni az :::

V. kér., Lipőt-körut 21. szám
alatt levő újonnan berendezett ven
déglőmre, ahol állandóan kitűnő 
háziasán készített melegételekreggel 
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 
felrándtiló közönségnek.

B. pártfogásukat kéri tisztelettel

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

33»CC2C52
5L
=T 8 SD> p

Leves-különlegességek.

■ MUSCHONG-BUZIÁSFÜRDŐI 153

SZÉNSAV-MÜVEK
kartellen kí

vül szál
lítanak 
izonnal 
ármlly 

nennyl- 
■iégl! tar- 

ruéez8tos, 
vepyilog leg

tisztább, folyékony

SZÉNSAVAT
a világhírű buzlásfllrdOI széneavfor- 
rásokból. —  Össze nem tévesztendő 
mesterségesen előállított, kevésbé 
kiadói szénsavval. —  Megbízható, 
szigorúan lelkiismeretes kiszolgálás.

Sürgönyeim: Muschong, Buzlésfllrdö. 

Interurban telefon 18. ez.
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Kristályforrás
vegyelemzései:

Orsz. Magy. Kir. 
Chemiai Intézet.

Az intézet kiküldöttje által személyesen 
vett KRISTALY-forrásból származó vízminta 
vizsgálatának eredménye:
A víz hőmérséke —  —  —  —  —  _ 25*3 C°
A víz fajsulya 18 C-on —  .............. 1’0008

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vizben találtatott:

Kálium (K) ........ ................—  —  0 0093 gr.
Nátrium (Na) ------------- -----------—  0-0334 >
Calcium (Ca) —  —  - -  —  —  ... 0-1208 »
Magnesium ( M g ) ........................  00465 »
Vas (Fe)-~ —  .............................. 0 0004 »
Clilor (Cl) —  ........  —  —  —  —  0-0331 »
Sulfat (S04)............. ................... 0-1188 .
Hydrocarbonat ( H C 0 3 ) -------- —  0-5002 .
Siliciumdioxid (S i0 2 )...................  0-0169 .
Szénsav (C02) 44-66 cm'.............. 0-0880 *

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

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

Budapeston.

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

A forrás hőmérséke —  —  —  - 25-75 C “
A viz fajsulya 17-5 C-on- - 1-00074
A viz fagyáspontja —  —  —  • 0-035 C
Osmosisnyomás - ......................  0-421 atm.
Elektromos vezetőképességeü-000866'ohm.cni.

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vizben találtatott:

Kálium (K) —  —  —  —  — --------  0-0070 gr.
Nátrium (Na) .............................  00328 .
Calcium ( C a ) .................-  —  —  01277 >
Magnesium (M g )......  —  —  —  0-0452 >
Vas (Fe) —  ................... ...........0-Q004 >
Clilor (Cl) ........  -  —  -  ........  0 0338 ,
Sulfat (S04) —  —  —  —  —  —  01118 .
Hydrocarbonat (HC03) —  —  —  0-5194 >
Siliciumdioxyd ( S i 0 2 ) -------- —  00170 >
Szénsav (CÓ2)   —  —  —  0 0878 »
Összes szénsav (C02) —  —  —  0-46245 »

A nagy mélységből fakadd állandó össze
tételű ásványvíz sem ammóniát, sem salétrom
savat, sem salélromossaval nem tartalmaz, 
organikus anyag úgyszólván nincs benne s 
igy a chemiai analysis alapján a KR1STÁLY- 
forrás igen tiszta calcium és magnesium- 
hydrocarbonatos ásványvíznek minősítendő.

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

Dr. HANKÓ VILMOS,
a chemia tanára, 

a M. Tud. Akadémia tagja.
A Szl-Lukácsfürdői KRISTÁLY-forrás vize 

tiszta calcium- cs magncsium-hydrocarbonatos 
ásványvíznek tekinthető. A nagy mélység
ből fakadó forrás vize a szó szoros értelmé
ben kristálytiszta, ideálja a tiszta ásvány
vizeknek.

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

a clicmla tanára, 
a M. Tud, Akadémia tagja.

A KRISTÁLY-FORRÁS szóniavtolltós nólküll állapotban, 
hasonló cnyhutége folytán, pótolja a francia ÉVIAN ós 
ST.-QALMIER-forrásokat.

ÉVIAN CACHAT-F0RRÁS: 1000 gr. vizben 0*3172 gr. ásványi 
alkatrósz, 0 2732 gr. szénsav, összesen 0'5B04 gr.

ST.-QALMIER-B ADÓIT-FORRÁS: 1000 gr. vizben 0'2404 gr. 
ásványalkatrósz, 0*3319 gr. szánsav, összesen 0 5723 gr.

SZT-LUKÁCSFÜRDŐI KRISTÁLY-FORRÁS : 1000 
gr. vízben 0-5208 gr. éiványalkatrész, 0-4824 gr. 
szénsav, Összesen 0-9832 gr.

& K R I S T Á L Y - F O R R Á S
tö b b  á s v á n y a lk a tré a z t és több t e r 
m é s ze te s  s zé n s a v a t is tartalmaz, mint 
e két világhírű és • francia kormány által kflz- 

érdekU Jeléggel felruházott gyógyvíz.

Cs.  és kir .  udvari és kamarai  szállltd.*
DREHER ANTAL SERFŐZDE R.-T.

Budapest-Kőbányán.
Ajánlja kltUnS mlnüségU ászok-, király-, márciusi, 
kiviteli márciusi, korona- j(á la piheni), maláta-, 
©  bajor-, dupla mirclusl és baksörát. s>  

Különlegesség : dupla m aláta kOsttr kOkorsékban. 

Nagyobb aUrmennylságat saját jégkocsljalban szállít.

Pincérek figyelmébei
Az elismert legjobb és legtartósabb

f  c sa k is

S E R E M  ZSIGMONDn á i
Budapest, VII, Erzséliet-körut 38

kaphatók. Számos elinmerő-'.evcl bizonyítja a cég szolid 
kiszolgálását.

Állandó nagy választék kosz üzleti és m indennem ű 
cipő Írben.

Egy levelezö-lapon kérem izivts értesítését és azonnal 
szolgálok.

Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab- 
, bán eszközöltetnek.

ff

Lakás, bútorozott szoba, 
"g üzlethelyiség, ss 

bérleti üzlet és ingatlan

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

B IT  HIRDETÉSI IRODA
összes bel- és külföldi lapokra.

HUSZÁR A., Budapest
V ., M é rle g -u tc a  2, Bresham-

Tclefon SÍ— OS.
A főváros legmegbízhatóbb vállalata.

TI

__Szervezett pincérmunkások___ ,
l d  borotválkozó helye.

C Z i L L I C H  P É T E R
Budapest, VI. kér., Petöfl-utca 3. és azonkívül 
VII., Kazinczy-utca 5B. szám alatti (Király-u. sarok)

hnrhplw- fííHí’áQytppmmfonn uui uciy oo iu u i c iú itu i H iu iuu ii.
Kitűnő fejmosóviz hajhullás és korpa ellen 
a  az elvlársak 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 !

Paál János v e n d é g lő je
Wesselényl-u. és Almássy-tér sarok.
(Budapesti p in c é r e g y le t te l  szemben.)

Tudatom a I. szak társakkal, hogy kerlhelyiségemet 
újonnan átalakítva megnyitottam, hol kitűnő há
ziasán készített ételek, valamint jó borok, mérsékelt 
áron szolgáltatnak ki.

Becses pártfogásukat kéri
Paál Já n o s , vendéglős.

Hébel-kávéház
V I., T e r é z -k B r u t  19.

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

Hunyadi János
a világ  legjobb  
KESERÜVIZE.

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

Tulajdonos: S a x l e h n e p  A n d r á s
cs. és kir. udv. szállító Budapesten. __

H  A G G E N N I  A C H E R
kőbányai és budafoki sörgyárak r . -t .

K Ő B Á N Y A ,
Halom-utca 27. (Telefon-szám: 52-66.) 

B U D A F O K .  (Telefon-szám: 1.)

------------------ Városi Iroda: ------------------

B ud apest ,  V.,  K á d á r - u t c a  5.
(Telefon-szám: 14-60.)

felhívom saját gyártmányú

konyhakabát-, kötény-és 
munkanadrág-üzletemre,

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

fillértől feljebb.

Griinhut Ödön,
. szabómester
Budapest, VII., Akácfa-utca 10.

^Levelezőlap-értesítésre ház
hoz jövök. Árjegyzék Ingyen. 
Vidékre utánvét mellett. 

Mérethez elegendő ujjhossza és mellbőség 
hónaljon körül.

Az igen tisztalt p in cé r  u rak  szives ügyeimébe!

bor, pezsgőhöz legjobb ital. Orvosilag ajánlva mint 
— — ....  nyálkaoldó és hugyhajtó hátion. -------------

A tisztelt pincér uraknak reklámdolgokat, po
harakat, szipkái, fogvájót slb-bif küldünk, ha le- 
vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., Zoltán-ulca 10. Telefon 34— 78.
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C o n s u m t t f a t T g
Budapest, VII., Kertész-u. 20.
T e l e f o n - s z á m i  8 0 — 94.

Saját szipkagyárában a legcsinosabb kivitelű és legkitűnőbb 
minőségű szivarszipkák készülnek, cégnyomással is. 
Saját gyártmányú szivarkahüvelyek. Raktáron gyufák, 
fogvájók, kréták, szivacsok, táblák  stb. Nagy raktár 
k á v é h á z i  felszerelésekből, sakkok, dom inók, 
tekeasztal felszerelések, dákók, bllllárdgolyók, 
ujságtartók stb. stb. J á té k k á r ty a  gyári raktár.

*

1

MAQYARORSZÁQI

S Z Á L L O P A 1

!\n

Jl

A naptár részére hirdetések felvétetnek 
0  lapunk kiadóhivatalában. 0 !

u;;

---------------- --

pS ' ő r t ű z  d  e  ® g | |  R ó s  z v - í  a  r  s,
I £  /Vf p

Legnagyobb v id é k i sörfőzde i. 
E ls ő  r e n d ű  gyártmányok

B e i  é s  J l t ö id i  k itü n te té se k .  -rt;
s z  A n o s .  f  tóBCtuen.  &

legmelegebben ajánlom 
a legjobbnak elismert és 
sok időt s munkát meg
takarító «Berkovits»-fele

Hektograph-lapokat
minden színben lévő 

tintákat. A nélkülözhetet
len Hektograph-Iap mind
két oldalon többször 
használható és egy ere
detiről 100—120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé 
fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használható. Haktograph- 
takarosak és klinoshatatlan ruhajelzd-festMak minden nagy

ságban rendelhetők

B e r l f f ö w i f s  § C á s * © B y
sokszorosító-készülékek, Hektograph-raktárában

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

K éijü k  m indenütt

H Ö L L E

Kajhati;

t a r t a l m a s  b o r ,  
finom  Qditó' iz  én 

za m a t je lle m zi p e zsg ő n k e t, n - s
minden a lsű ran gu  fü sze rkn re sked é sb en , 

kívéhrtzban is  vendéglőben.

Pannónia Sec” 
p ezsg ő jé t
H Ö L L E  J .  M .
oBáaz. én k lr .  u d v a r i  B e á llító

üs Budaörs. ===

P i n c é n e k  t a S á S k o i z ó  h e l y e !

LANTOS-féie vendéglő
VI., Teráz-kBrut 20. szám. 
(Oktogon-káváház mellett.)

P o lg á ri s z o b a i Q  O lcsó  á ra k  I

Plncírekmk Itlapbíl 5%, izililnrfözetiknll 10% engedmíny.

BEITZ JÁNOS
mííesztergályos, dákó- ás biliiárdgolyó-gyár.

Kávéházi 
eszközök 
raktára 
és javító-

Nagy választék uj és használt tekeasztalokl.an, 
kina és alpaka kávéházi és vendéglői cikkekbe .:

Budapest, VII., Akácfa-utca 55, Dob-utca sá r i.
Telefon: 81-30. Telefon: 81-30.
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