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SZERKESZTŐSÍ a  ÉS KIADÓHIVATAL.:
VII. k e rü le t ,  H ftrs fa -u tc a  24. szám , I. e m e le t  11,
ahová a kéziratok, levelek és pénzküldeméayek küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

Zárlat.
B udapest pincérek részére szigorú 

zárlat alatt van. Figyelm eztetjük a 
vidéki szaktársakat, hogy a zárlat 
Ideje a la tt Budapestre senki üzletvál
toz ta tás m iatt ne utazzon.

Értesítés.
Szaklapunk szerkesztősége f. évi 

augusztus hó l étől Klauzál-tér ó. sz., 
11. em. 9 alatt lesz.

A Budapesti pincéregylet 1908. évi 
augusztus hó 1-től (VII., W esselényl- 
utca 18. sz., félem., Kazinczy-utca 
sarok), egy teljesen újonnan épült 
palo tában  fog létezni.

Figyelm eztetés!
Az országos szervező bizottság szigorúan 

figyelmezteti mind a három szervezet 
bizalmiférfiait, valamint az összes szaktár
sakat, hogy addig semmiféle sztrájkot, boj
kottot vagy más erélyesebb akciót nem 
csinálhatnak, mig a szervező bizottságok 
hozzájárulását nem bírják. Arra is kérünk 
minden szaktársat, hogy nagyon figyeljék 
meg a munkáltatóink és a huligánok aspi
rációit és mindenről tegyenek rögtön je
lentést. Az országos szervező bizottság.

Hajrá!
Uszítás a kávéssegédek ellen. — A 
sztrájk törők  bom lása. — A szervezett

kávéssegédek akciója.
/. Az ipartársulat támad.

Amikor az ipartársulat s Farkas János 
nászcsókjából megszületett az újszülött, 
amelynek bábája a koalíciós kormány, ke
resztszülők pedig a megvesztegetés, név
bitorlás és hamisítás volt, már akkor ki- 
mutatuk e lap hasábjain is, a Népszavá
ban is, hogy az egész akció nem egyéb, 
mint a munkaadók aljas merénylete a mun
kásság szervezete s gazdasági eredményei 
ellen. Ez az állítás nem maradt csak puszta 
szó, hanem a bizonyíték igen rövid idő 
alatt megérkezett. Folyt a lótás-futás az 
ipartársulat irodáiban. Farkasék minden
nap ott tanácskoztak s végül is közös el
határozással egy kitűnő tervet eszeltek ki. 
Alakuló közgyűlést kell tartani s azon 
kérni az uj egyesület elismerését, hogy az 
ipartársulat a követelést onnan foganato
síthassa s ezáltal harcba kergesse a szer
vezett kávéssegédeket. Szót telt követte.

No, de hogy tartson közgyűlést az uj 
egylet, amikor abszolúte egyetlen egy tagia 
sincs neki. Ez igen kemény szó volt. Far
kas János s társai azonban nem azok az 
emberek, akik ha valami csirkefogó stiklit 
kell végigcsinálni, elveszítenék a fejüket. 
Összeszedtek az- utcán s a butikokban 
mindenféle foglalkozásnélküli legényeket 
s három -három  k o ro n a  napldij és 
egynapi koszt fizetéssel felfogadták 
őket „közgyűlésnek"

A közgyűlésre meginvitálták s rendőr
ségét is, aki egy jó csomó András a Ta- 
bakovich rendőrfogalmazó képében meg
érkezett, akik valószínűleg azon szempontból 
voltak jelen, hogy az ingóságoknak lába 
ne keljen. Ezen a «közgyülésen» aztán 
memorandumot fogadott cl a díszes társa
ság, amelyben az uj egyesület elismerésit 
kérik az ipartársulattal s <ifölajánliák, hogy 
az egyleti munkaközvetítés körül a kávés- 
ipartársulat felügyeletet gyakorolhasson».

Ez egy perfid támadás egyletünk ellen, 
amelyre eszközül a huligánok kínálkoztak. 
Ezután megválasztották az uj vezetőséget 
és pedig olyan szemtelenséggel, amelyre 
nincs példa. Tisztességes, elvhii embereket 
választottak be huligánbarlangjuk vezető
ségébe, olyanokat, akik soha szóba sem 
álltakezekkel az alakokkal, akik legnagyobb 
undorral szemlélték piszkos munkájukat. 
Ez a telt volt az első támadás, amelyet 
az igen tisztelt munkaadó uraknak nyug
tázni kellett a nagy nyilvánosság előtt. 
Harc kell a tisztelt uraknak. Ipartársulat 
támad, ipartársu la t bánja!

A munkásság első felelete.
A szervezett pincérség tartja magát a 

kollektív szerződéshez, békét akar s az 
állapotokat elsősorban szerződéskötéssel 
óhajtja nyugodttá tenni s biztosítani, s 
miután a kávéssegédek teljes egészében a 
Budapesti kávéssegédek szakegyletében 
van szervezve, amelyről már évtizedes har
cok után jól tudják, hogy az egyetlen 
eszköz a munkások helyzetének javítására 
s kivívott eredményeinek a megőrzésére, 
egész nyugodtan szemlélik a kapkodást és 
handabandázást, ameiylyel a munkaadók 
robbantani akarják a szakegyletet. Ennek 
fényes tanúbizonysága volt a folyó hó 11-én 
este 8 órakor s reggeli 2 órakor tartott 
taggyűlés, amelyekben zsúfolásig megtöl
tötték a kávéssegedek a helyiséget s a legna
gyobb felháborodással hallgatók az előadó
kat. A taggyűléseken Vágó Béla elvtárs 
referált, aki rámutatott a szakegylet jelen
tőségére s ezzel szemben a hatóságok, a 
munkaadók s pár felbérelt alak undok 
aknamunkájára, ameiylyel szemben hangsú
lyozta, hogy a szervezett kávéssegedek 
feltétlenül a békés szerződéses viszony hívet 
s ha már a munkaadók olyan alattomos 
eszközökkel dolgoznak, rá kell a pincérség 
s a közvélemény előtt mutatni ezen munka 
veszedelmes voltára s tiszta képet nyerni a 
munkaadók terveiről, hogy a pincérség 
ehez szabhassa feltétlenül önvédelmi har
cát. A közvélemény tájékoztatására s a 
jövő taktika megállapítására a következő 
határozati javaslatot ajánlja, minekelőtte 
Krausz Ferenc és Deutsch Artúr elvtársak 
is megvilágították a helyzetet:

«A Budapesti kávéssegédek szakegy
lete folyó hó 10-én este s hajnalban 
tartott két taggyűlése kimondja, hogy 
minden tekintetben ragaszkodik szakegy
letéhez. megbízik benne s azt egyetlen 
eszköznek tartja érdekeinek megvédésére, 
kulturális emelésére, azonkívül a rend és 
fegyelem fentartására.

Kimondja, hogy ragaszkodik kollektív

szerződéséhez, mert első sorban békés 
utón igyekszik a munkásság érdekeit 
megvédelmezni s feltétlenül törekszik 
arra, hogy a tagok fegyelmezettsége 
megeró'sitletvén, a kollektív szerződés
nek mindkét oldalon érvény legyen sze
rezve.

Kimondja továbbá, hogy Farkas János 
és társai által megindított akciót mun
kásellenesnek tartja, tőle megvetés
sel fordul el s a munkaadók nyílt vagy 
titkos támogatása esetén arra alkalmas
nak, hogy a kávésiparban a rend fene
kestül felforduljon.

Ezt kimondva s tudva, felhívja a szak- 
szervezet vezetőségét, írjon át az ipar
társulathoz, hogy ez nyilatkozzon, milyen 
politikát óhajt a jövőben a munkásság
gal szemben folytatni, milyen állást foglal 
el ezen uj alakulással szemben, amely 
nem a munkásság kezdeményezése folytán 
keletkezett szédelgés s mi a véleménye 
végül azon ipartársulati tagokkal szem
ben, akik az újabb egylet alakulását, 
vezetőit támogatják és segélyezik, amely 
ténykedésükkel a szerződésszegés s a 
munkássággal való harc megkezdésének 
legnyilvánvalóbb tényét követik el.

A szervezett kávéssegédek békét akar
nak s a munkáltatók feleletétől s tény
kedésétől függ, hogy kénytelenek le- 
szünk-e önvédelmi harcot folytatni, amely
ért a felelősséget teljes egészében a munkál
tatók vállaira hárítják.»
A szakszervezet vezetősége ebben az 

értelemben át is irt, amelyre a felelet igen 
nehéz lesz.

Kavarodás.
Óriási felháborodás tört ki, amidőn a 

tisztességes, szervezett kávéssegédek meg
hallották, hogy egyikét-másikát beválasz
tották a huligánok a választmányukba. 
Tömegesen siettek tiltakozásukat kifejezésre 
juttatni s hogy ez megtörténhessék, egész 
korrekt formában felhivattak, hogy nyilat
kozhassanak ebben a kérdésben. Fel is 
jöttek és nyilatkoztak, amely nyilatkozatok 
hü képei annak a hatásnak, amelyet a huli
gánok szerencsésen elértek mozgalmukkal 
Az első nyilatkozat a következő:

sAlulirott kijelentem, hogy a Farkas
féle közgyűlésen jelen nem voltam, egyle
tüknek tagja nem vagyok, velük nem 
érintkeztem s aljas akciójukkal magam 
nem azonosítom s tudomásomon kiviil 
választottak be a választmányba. Hajduska 
József, Wiener Sándor, Marton Árpád 
Reichfeld Bernát, Willingsdorfer Jenő 
Liptay Aladár, Polnauer Sándor, Vadász 
József, Bauer Ferenc, Marton Rezső.»
Akik azonban érintkeztek velük s ezen 

cselekvésüket már igen nagyon megbánták, 
azok a következő nyilatkozatot tették :

«Alulírott kijelentem, hogy a Farkas
féle, a szakegyletünk elleni mozgalmat 
helytelennek s károsnak tartom s vele 
semmi körülmények között nem azono
sítom magam, Qoldstein Jenő, Árvay 
Lipót, Deutsch B. (City-kávéház), Klaubei 
József.?



2. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi /MKaimazottak Szaklapja 1908

A további nyilatkozatok a következők: 
tNyilatkozat. Miután a szakegylet által 

kiadott röpiratból megtudtam, hogy ezen 
uj alakulást a munkáltatók pénzzel támo
gatják, azóta velük minden közösséget 
megtagadok. Oárdos Sándor.*
Két express ajánlott levél is érkezett a 

szakegyletbe. Az egyik igy szól:
«Igen tisztelt Vágó elvtárs 1 A tegnapi 

nap folyamán arról értesültem, hogy engem 
az uj egyesület titkárrá választott. Ki
jelentem, hogy tudtom s beleegyezésem 
nélkül történi s gyűléseikben részt nem 
vettem soha. Elvtársi üdvözlettel Geld- 
zahler M. Károly főpincér «Korona>- 
vendéglő. Nagymaros, 1908 julius 13.»
A másik meg igy szól:

«Budapesti Kávéssegédek Szakegye
sületének! Tudomásomra jutott, hogy a 
Farkas-Vig-társaság választmányába engem 
beválasztott. Kötelességemnek tartom ki
jelenteni, hogy én ezt tudomásul nem 
veszem, sőt nem is kivánkozok ennek a 
társaságnak tagja lenni. Teljes tisztelettel 
Schöntheil József, fizető-pincér, Hébel- 
kávéház. 1908 julius 13. Tanuk: Káldor 
Ödön, Kovács József.*

Nyilatkozat. Alulírott kijelentem, hogy 
a Farkasék által alapított egyletnek tagja 
nem vagyok, mozgalmuktól távol állok, 
tudtom s akaratomon kívül választottak 
be a tisztikarba s hogy ehez még nevem 
a lapba is beletették, ez a legnagyobb 
perfidia, amely ellen itt a nyilvánosság 
előtt kell tiltakoznom. Budapest, 1908 
julius 11. Mayerhofer Ferenc.

Nyilatkozat. A mai nap folyamán érte
sültem posta utján ajánlott levélben, hogy 
Farkas és társai uj egyesülete tudtomon 
és akaratom nélkül beválasztott az egye
sület választmányába. Határozottan ki
jelentem, hogy semmiféle gyűlésükön, 
avagy összejövetelükön soha részt nem 
vettem. Egyletüknek tagja nem vagyok, 
velük nem érintkeztem és akciójukkal 
magamat nem azonosítom. Budapest, 
1908 julius 16. Láng Emil, a pesti Vigadó 
kioszk-főpincére.

Nyilatkozat. A Budapesti Kávéházi 
Alkalmazottak Szakegyesülete cimü gyanús 
társaság a mai napon levélben értesített 
arról, hogy választmányi taggá választott 
a <diszes» közgyűlés. Kötelességemnek 
tartom kijelenteni, hogy ennek az egye
sületnek sem semminemű hasonlónak 
tagja nem vagyok s hogy nevemmel 
visszaéltek. Mint a szakegyesületnek 
szervezett tagja, megvetéssel fordulok el 
ilyen renegátok törekvéseitől és kétes 
vállalkozásaiktól. Lindenfeld Béla, a New- 
york kávéház alkalmazottja. Tanuk : 
László András, Atlasz Jakab.»
A következő levél pedig a huligánoknak 

ment:
A Budapesti Kávéházi Alkalmazottak 

t. szakegyesületének Budapest.
Folyó hó 15-én kelt levelükben foglalt 

azt az értesítést, hogy a fenti egyesület 
választmányi tagjává választottak, tudo
másul nem veszem, a tudtom, hirem és 
akaratom nélkül történt felvétel és 
választás ellen tiltakozom és megtiltom 
önöknek, hogy engem az önök egyesüle
tébe tartozónak mondjanak.

Mint elvhü, öntudatos, kötelességtudó 
szociáldemokrata nem tartozhatok olyan 
egyesületbe, amelyben a munkásság 
szent ügyének árulói kufárkodnak. 

Budapest, 1908 julius 16.
Tisztelettel Braun Hugó kávéssegéd, 

Newyork-kávéház. Tanuk: Fábián Sándor 
kávéssegéd. Grenczer Antal, kávéssegéd.
Van azután egy budapesti kávéssegéd, 

Magyaríts Gusztáv, a Központi kávéház 
íőpincére, aki kijelentette, hogy ő nem ir 
semmit alá, mert ő a Farkasékhoz csatla
kozik. Egy eleven kávéssegéd, aki büszke 
arra, hogy huligán. Leszidjuk Magyaríts

Gusztávot? Dehogy. Ó már régi ember, 
akinek az agyveleje lassú olvadásnak indult 
mint a tavaszi hó. Szegény ember. Valóban, 
inkább ki kellene tömetni az öreget s úgy 
mutogatni belépti dij mellett, mintsem 
haragudni rá. Mert ő büszke arra, hogy 
huligán. Legyen vele az öreg boldog, 
csak aztán arra ne gondolja magát, hogy 
visszajöjjön.

Vig Pista, az uj <egy!et» alelnöke, szeret 
röpiratot kiadni, hogy ők majd igy meg 
úgy megvédik az ő választmányi tagjaikat, 
mert ezeket áveréssel s bojkottal» mon
datták le. Nem is tiltakozunk ez ellen a 
vád ellen, mert ha a huligánok mondanak 
valamit, az már úgy sem lehet igaz.

Azonban a kávésok között is meglehetős 
kavarodást csinált a szervezett pincérség 
tömör állásfoglalása. A hatásnak egyik pél
dája az, hogy az igen tisztelt Brück ur 
folyó hó 14-én a becsületszavára jelen
tette ki, hogy őneki semmi köze nincs, sem 
nem volt a huligánokhoz.

Hát hm, hm, mi nem akarunk itt bő
vebben nyilatkozni, de mindenesetre két
ségtelen tény az, hogy a kávésok nagyobb- 
része — különösen azok, akik érzik, hogy 
ez a harc nemcsak a munkások ellen, ha
nem az ő bőrükre is megy — nagy ide
genkedéssel nézik ezt az uszítást, amely 
vadul folyik s amint a kávéssegédek biz
tos és szilárd állásfoglalása napvilágra 
jutott, gyorsan összezavarodott. Olyan volt 
ez, mint az ördögnek a tömjénfüst.

Mit csinálnak Farkasék?
E hó 11-én több munkáltató-izgató vezér 

vezetésével egy lipótvárosi kávésokból álló 
küldöttség járt a főkapitányságnál (azt is 
tudjuk névszerint, hogy kik voltak), ahol a 
tanácskozásokhoz behívták Oarlathy rendőr
tanácsost és Tabakovich rendőrfogalmazót 
is, akik az uj egylet megszületésénél bá
báskodtak és másfélóráig tanácskoztak. 
Megemlítendő még az is, hogy ezen 
tanácskozások után két nappal, e hó 13-án, 
Farkas János és társai tanácskoztak hosszú 
ideig a főkapitányságnál. Úgy látszik, hogy 
végső erőfeszítést fejtettek ki az egylet fel- 
robbantására. Tehát a rendőrségnél bujkál
nak s denunciálnak undok alattomos mó
don, mert már szorulnak, szükölnek. Neki 
vannak keseredve, hát gondolják maguk
ban, ha már nincs eredmény s becsület, 
legyen egy kis dohány. A cimborák nagy 
bevásárlásokat eszközölnek, amelyek a kö
vetkezőképpen folynak le. Farkas János 
rendel egy pecsétnyomót. Ára 8 korona. 
Kiállíttat 20 koronás számlát. Gye
rünk csak. így van azután pénz karvastag- 
ságu havanna szivarokra s más efféle luxus
cikkekre. Pfuj ! pfuj! Valóban aljas ember
nek kell lenni, aki eme névbitorló, hazug, 
sikkasztó, zsaroló cimborákra bízza magát 
s valóban nagy sülyedes az, amikor a 
munkaadók egy ilyen végtelen aljasságu 
néppel tobzódnak együtt a munkásgyülölet 
tajtékzó őrületében.

Mit csinálnak a munkások ?
Nyugodtan, méltóságteljesen viselked

nek. Szervezettségük tudatában nem zava- 
rognak, ordítoznak, de minden mozdulatuk 
nyugodt s meggondolt.

A kávéssegédek teljesen tisztában van
nak a következményekkel, amelyek ezen 
akcióból várhatók, épp ezért egész nyuga
lommal tekintenek a közeljövő fejleményei 
elé. Akármi is következzék, a kávéssegédek 
a közvélemény előtt tisztán állnak s még 
két nyilvános gyűlést tartanak ez ügyben, 
amelyek határozatai végképp meg fogják 
erősíteni azt, hogyha harc lesz, annak a 
munkaadók lesznek az okai. A gyűlésre a 
következő röpiratot bocsátották ki:

Kik akarják a harcot?
A kávésok!
Megvesztegetéssel, hamisítással, névbitor

lással összekotyvasztott sztrájktörő sárga
egylet alakításával, munkások uszításával és 
rendszabályozásával, makacs dühvei, meg 
nem gondolt, kevéssé intelligens emberek

igyekeznek örökre letörni bennünket. A 
közvélemény előtt tisztán kell állni annak 
a rettenetes ténynek, hogy a munkaadók 
fel akarják dúlni a kávés- és vendéglős
ipar békéjét, az állapotokat el akarják 
vadítani akkor, amikor a munkásság a 
béke hive.

Pincérek 1 Éttermi, _ szállodai, kávéházi 
pincérek! Kávéfőzők! Ez az összesség 
ügye s az összesség demonstráljon igazai 
mellett. Egymás mellé kell állnunk erősen 
önvédelmi harcunkban s igazaink kifejté
sére, a közvélemény végső tájékoztatására, 
két nagy nyilvános pincérgyülést tartunk e 
hó 21-én, kedden, a Poós-féle vendéglő 
nagytermében (Vig-utca és Bérkocsis-utca 
sarok). Az első gyűlés este 8 órakor. 
A második gyűlés rákövetkező hajnali 
2 órakor.

Testvérek! Óriási tömegekben jelenjetek 
meg ezen a gyűlésen szakmakülönbség 
nélkül, hogy a munkaadók lássák a test
vérszakmák szolidaritását, amely erejével 
s öntudatával a béke mellett tüntet. Test
véri üdvözlettel: Az országos szervező- 
bizottság.

Hihetetlennek tartjuk, hogy ebben a küz
delemben ne a munkásoké legyen a győ
zelem. Csak nyugalom s kitartás. Az őr
jöngő munkaadók handabandázásával szem
ben áll egy erős szervezet, a mozgalom 
mellett a közvélemény, amely már meg
ítélte eddig is, kié az igazság. Egy Bodó, 
egy Upor, egy G árdonyi nem fog 
rajtunk gázolni. Egy Farkas János 
nem fog a vezérünk lenni.

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

Hangok a mocsár fenekéről.
— V á l a s z  a  , . M a g y a r  V e n d é g l ő s  é s  K á v é s -  
i p a r “ „ K é t  k ö z g y ű l é s 11 c i m ö  f ö r m e d v é n y é r e .  —

(F. S.) Úgy látszik, hogy szaklapunkban 
állandó rovatott kell, hogy nyissunk a fenti 
címmel.

Lapunk múlt számában egy irói visz- 
ketegségben szenvedő kávésnak olvastuk 
a fejére a cikké halmozódott valótlanságai! 
és most pedig magának a «Magyar Ven
déglős és Kávés ipar»-nak a kávésok orá
kulumának óhajtunk egyet-mást elmondani 
ugyancsak a «Sine ira et odio» érteimében, 
harag és gyülölség nélkül és hogy ezt 
megtehessük szó szerint leközöljük magá
nak a cikknek azon részét, amelyeket éppen 
az igazság érdekében nem hallgathatunk e l:

K é t  k ö z g y ű l é s .
• Két közgyűlést tartanak a b u dapesti kávéház-  

tu la jdonosok  e hó 23-ik napián. Az egyiket maga a 
kávésipartá rsn la t hivta egybe, hogy az újonnan 
alakult «.B u d a p es ti ká véh á z i a lk a lm a zo ttia k  egye
sületének* kérelmére ezen egyesület elismerése 
ügyiiben határozzon, a másodikat egy előkészítő  
b izo ttság , azzal a célzattal, hogy beszámolván 
eddigi működéséről, megalakítsa a «B udapesti 
kávésok  szövetségét», mely aztán a magyarországi 
munkaadók szövetségébe fog tagul belépni.

A budapesti kávésipartársulat meghívói julius hő 
11-én mentek szét, julius 12-én pedig egyszerre 
harsant meg a hadüzenet kürtje úgy a «M u n k á s  
H iradó» -bzn , mint a .N é p sza v á t.-b zn .

A két közgyűléstő l, a  kávésok  közgyű lése itő l tehá t 
a pincérek fe je  f á j !

M iért ?
H á t a z  igen tis z te lt m u n ká s  u ra kn a k  s za b a d  

szervezkedniük, a  m u n k a a d ó kn a k  nem  ?
Vagy csak a szervezett kávéssegédeknek s za b a d  

véleményüknek, a k a ra tu k n a k  lenni, a  nem  szervezett 
(va g y  a szervezetből á llító lag  k ilökö tt) kávéssegédek
nek ellenben h a llg a tá s  a  helyűk  ?•

Tekintettel arra, hogy a cikk senkitől 
sincs aláírva, annak szerzőségét az oráku
lum számlájára írjuk és válaszunk ugyan
csak neki szól, mert biztosak vagyunk 
abban, hogy igy a mocsárlakók tudomást 
szereznek róla.

A cikket elkövető, mint egy ókori hérosz 
hetvenkedő kedvében a következő kérdést 
intézi hozzánk, abban a biztos tudatban, 
hogy no most ő kerekedet felül.

«A kétközgyüléstől, a kávésok közgyűlé
seitől tehát a pincérek feje fáj 1
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Miéit?
Hát az igen tisztelt munkás uraknak sza

bad szervezkedniük, a munkaadóknak 
nem ?»

Erre nézve aZ igazságnak megfelelőleg 
mással nem felelhetünk, mint azzal, hogy 
igen, sőt örömünket fejezzük ki afölött, 
hogy végre ők is a jobbik eszükhez kap
tak és nyomdokainkba léptek, mert azt csak 
nem fogják letagadni, hogy erre mi ser- 
kentetük őket.

Hanem egyet elárulhatunk és ezt tessék 
szószerint venni, ugyanis a mi fejünk ettől 
nem fáj, de kénytelenek vagyunk itt a nyilt 
színen leleplezni a kávés urak manipu
lációit.

Az ő szervezkedésük csak álarc, jogcí
met akarnak szerezni az emberi jogok el
kobzásának a kalózkodására, amit a szegedi 
spadasinok gyűlésén felvett eredeti jegyző
könyvvel bizonyítunk:

J e g y z ő k ö n y v i  k i v o n a t .
A folyó évi április hóban Szegeden megtartott 

vendéglősök és kávésok 18 ipartársulatának szilkebb 
körű értekezletéről.

Juránovlcs Ferenc, a szegedi rokontársulat érde
mes elnöke az országos értekezletre összejött 18 
társulati tag kiküldötteit üdvözölve, mielőtt a gyű
lést megnyitná, a megjelent urakat megbízatásuk 
igazolására hivta fel, miután minden egyes tag ezen 
kiküldetését igazolta, zárt ajtók mellett az ülést 
megnyitotta.

Kimondja legelőbb az elnök, hogy minden társu
lati igazolt képviselő az értekezleten csupán egy 
szavazattal bir.

Az előadó szegedi ipartársulat jegyzője felol
vassa az egész eddig e tekintetben tett működésé
ről szóló jelentést, mely helyeslőleg tudomásul 
vétetvén, áttéretett a mai napra kitűzött országos 
mozgalom lényeges kérdéseinek megvitatására.

Legelső sorban javaslatba hozza azt, állapítsa 
meg az országos értekezlet azt, hogy az alkalma
zott pincér hetenként jogositott-e egy teljes napi 
szünet élvezésére, illetményének érintetlen hagyá
sával ?

Erre nézve kötelezőleg kimondatott, hogy akkor, 
m időn  a m u n ka a d ó  érdekei sérelm et nem  szenvednek, 
ezen kedvezm ény m egadható .

Megvitatás alá bocsáttatott azon tény, hogy a 
pincérek a nekik nyújtandó élelmezés elten indoko 
la tlan  k ifo g á so kka l élnek, például m a rh a h ú s t vagy  
s filte t c sak  q kko r  fo g a d já k  el, ha ez nekik egy 
darabban szolgáltunk ki. Eire nézve egyértelműig 
kimondatott, hogy az ezen in d o k o la tla n  követelés 
ellen o rszágosan  á llás fog la landó .

M l  a z  oka  a p in c é rs z trá jk o k n a k ?  Kimondja az 
értekezlet, hogy annak gyökere az országos szer- 
dezkedésbeu rejlik, ennek védelmére a hason ló  szer
vezkedést ja va so lja .

Minden szlrájkbalépő pincérnek m unkakönyvé  
a zo n n a l a z  első fokú  ip a rh a tó sá g n á l deponálandó, 
hátralékos hétével együ tt. E zek  nem  sz trá jko toknak, 
hanem  m unkanélkü lieknek  tek in tetnek  s három  napon  
h m  a városból k ito lonco lta tá suk  kérendő.

Minden gazda pincérjeit csakis a vendéglősök 
által létesítendő szervezettől szerezheti be, kizárat
nak a közvetítők.

K ollektív  szerződést kö tn i nem  szabad .
Pincérbérek egyöntetűiig méltányosan állapitan- 

dók meg.
Vendéglős pincéregylet tagja nem lehel, külön

ben kizáratlk a szövetségből.
M in d en  renitens p incér neve, kora  s  egyéb a d a ta i  

a rendelkezésre bocsá tandó  n yo m ta to tt íven a z  el
bocsátás oká n a k  megjelölése m ellett a  tá rsu la to kka l  
közlendő.

O rszágos szövetség  a la k ítta tn i, m elynek m inden  
vendéglős, kávés ta g ia  lenn i köteles.

Minden társulat az összes pincérekről nyilvántar
tást vezejni köteles.

K o rlá tla n u l engedtessék m eg  a n ő i kiszo lgá lás. 
A belügyminiszter által kiadott rendeletnek módo
sítása kérendő, mely szerint a sza ká csn ő k  10 órai 
m u n k a id ő  szaoá lyoztassék.

Kávéházi kávéárak lehetőleg országosan egyönte
tűen állapltandók meg.

Minden ipartársulat kebelében munkaadók helyi 
csoportja állítandó fel, mely a központtal állandó 
összeköttetést tart fenn.

Évi tagsági dij címén minden társulat 100. koro
nát fizet be a szegedi társulat pénztárába.

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

A  n a g y vá ra d i tá rsu la t kollektív szerződésének 
mintája m inden tá r su la tta l közlendő.

Minden társulat n y ilv á n ta rtá s t vezet a  renitens, 
m akacs, ha jtoga tó  és engedetlen pincérről.

Kisegítő pincérek napibére országosan szabályo
zandó.

Ott, hol ipartársulat nincs, felhivalnak a szom
széd társulathoz való csatlakozásra.

Plncér-iigy választmányi vagy csak zárt ülésen, 
érdekeltekkel tárgyalható-e ? Kimondja, hogy ez 
nem választmányi, hanem csakis pincért tartók 
érdekköre.

A kassai ipartársulat meghatalmazottjának azon 
.javaslata, hogy m inden tá r su la t 3  rendbeli nyo m ta 
to tt  ű rlapo t kezel, egyik a z  engedetlen, m akacs, 
kötekedő, izga tó , másik a hűtlen  s végre a harmadik

a s ikk a sz tó  pincérre vona tkozzék  s ezek n yom ban  a  
tá rsu la toknak  elküldendők.

Javasolja, hogy a nem  szerveze tt pincérek részére 
országos és he ly i elhelyező-intézet m inden ip a r tá rsu 
la t kebelében létesittessék, hol az alkalmazást kereső 
pincérek díjtalanul közvetítetnek, Így kizáratlk a 
közvehtők zsarolása.

Ott, ahol a pincér a társulat tagja, jogosult-e 
arra, hogy egyenjogunak tekintessék gazdájával és 
részt vehet-e választmányi üléseken. Igen , részt 
vehet, de nem s za v a z  és csak a pincéreket érdeklő 
ügyek tá rg ya lá sá n á l vehet részt.

Nagyvárad azon javaslata, mely szerint ott a 
pincér és a gazda közötti viszony kollektív szerző
déssel biztosíttatott, kinyomatni s az összes társu
latoknak elküldeni határoztatott.

M inden  szervezett pincérnek 3 0  n a p i fe lm o n d á ssa l 
azo n n a l fe lm ondandó  a szo lgá la t, a zok  nevei körö- 
zenáők és add ig , m íg  a szervezetből k i  nem  lépnek, 
senk i á lta l  nem  a lka lm azha tók .

Hát igen tisztelt orákulumnak felcsapott 
hivatalos szócső, most tessék hetvenkedni, 
cáfolják le, ha tudják, a jegyzőkönyvből 
kirívó haragot és gyülöltséget, amiért szer
vezkedésünkkel sikerült egy darab kenyér
rel többet kicsikarni.

Amint már előzőleg is kijelentettük, a mi 
fejünk nem fáj a kávésok szervezkedésétől, 
mert mi ez ellen vértezve vagyuuk ugyan
csak a szervezkedésünk által, no meg a 
proletariátus szolidaritása által, hanem vég- 
hetetlenül bosszantónak találjuk azt, hogy a 
kávés urak oly színben szeretnének fel
tűnni, mintha ők volnának az általunk el
nyomottak.

Válaszadásunkban mindvégig tárgyilago
sak óhajtván maradni, ebben a szellemben 
válaszolunk a cikk többi részeire is.

A cikkíró egy hosszú litániába fog, fel
panaszolja a kávésok vélt sérelmeit, leírja 
azt a kálváriajárást, amiben a szegény kávé
soknak részük volt, amióta a pincérmunká
sok szervezve vannak, közben a prostituál
tak kacérfogásainak megfelelően említést 
tesz a kávésok pénzén és hamis jegyző
könyv alapján a négy sehonnai által meg
alakított szakegyesületről, amely tulajdon
képpen nem a Hold-utcában, hanem a 
holdban van és végű! a kollektív szerző
désről tesz említést abban a formában, 
mintha mi kávéssegédek azt nem tartottuk 
volna be, holott annak éppen az ellenke
zője áll és végül megvádol bennünket 
azzal, hogy mi haragszunk azért, mert a 
kávésok szervezkednek, de éljünk magával 
a cikkíró ur szavaival:

■ Nem értjük a hirtelen fellobbanást, h isz  a  kávé
sok  szövetsége nem  a kávéssegédek szakszervezetének  
letörésére irányút, a kávésoknak nem a segédek 
tönkretétele a célja, hanem inkább az eddigi barát
ságos, jó viszony újabb megerősítése, az áldott, a 
hasznos, a jó, az egyedül üdvözítő kollektív szer
ződés fentartása, azé a szerződésé, melyen most 
—  a kettős közgyűlés előtt —  a szervezett kávés
segédek orgánumaikban oly élénken kopogtatnak, 
hangosan hirdetvén: a békét akarjuk!

Ő h ! M ily  g y o rs  vá ltozása  a z  id ő k n e k !
A szervezett kávéssegédek, akik akárhány közös 

értekezleten a legnagyobb ridegséggel vágták a 
munkaadóknak szemébe, hogy az ő elemük a harc, 
hogy az ő szótárukból e szó : -méltányosság, hiány
zik, békét, talán bizony méltányos békét akarnak. . .

Miért ?»
A cikkből idézett gunyoros hang, t. cikk

író ur, talán egy kissé korai, mert hiába 
irta ritkított betűkkel ezt, hogy: «Oh! Mily 
gyors változása az időknek!® Ez a malacia 
sem nem találó, sem nem helyén való 
éppen a «Sine ira et stúdió® elvénél fogva. 
Avagy talán a cikkíró ur a dodonai kók
lerek szerepét vette át és a jövőbe látásá
val óhajt kedveskedni gazdáinak, a kávé
soknak, akik abban reménykednek, hogy az 
önök jóslása valóra fog válni? Kijelentjük 
ezzel szemben azt, hogy igenis a régmúlt 
idők éppúgy, mint mi, pincérek, meg
változtak. De nem most. Megtettük ezt 
akkor, amikor a világot megváltó szociál
demokrácia világosságot terjesztő lobogója 
alatt gyülekeztünk azért, hogy magunkat 
az elnyomatás alól felszabadítsuk és ettől 
semmiféle kényszeritő hatalom nem tánto
ríthat el bennünket, habár jól tudjuk azt, 
hogy a mindig velünk érző kávés urak 
szeretnék ezt visszacsinálni csak azért, 
hogy továbbra is engedelmes rabszolgáik 
legyünk. Ez nem fog megtörténni, mert mi 
a régi jó patriarchális állapotokból már ki
józanodtunk és nem kérünk belőle.

Válaszadásunkban eljutottunk a cikk utolsó 
passzussáig. Leszámítva azt, hogy az ebben 
foglaltak mintegy megfestett képét adják a 
kávés urak gondolkodásmódjának, melléke
sen megjegyezzük, hogy a cikkíró ur ezzel 
reá pirít magára az ipartársulatra. Az ipar
társulat ezideig, nem tudjuk mi okból, de 
minden formában tiltakozott az ellen, hogy 
nekik valamelyes közük volna az uj szak- 
egyesiilethez. Mi ezideig az ipartársuiai 
viselkedését a cikkíró ezen nyilt vallomásá
val szemben odamagyarázzuk, hogy nekik 
is kellemetlen az, hogy nevüket ennek a
S  kipellengérezett és pénzért mindenre 

ató alaknak a nevével kapcsolatban 
emlegessék. Amint már említettük, az ipar- 
társulat minden formában tiltakozott ezideig 
ez ellen s hogy ez csak szerecsenmosdatás 
volt, leközöljük a cikkből a hamis hangol 
adó végső akkordokat:

• A  budapesti ká véházi a lk a lm a zo tta k  szakegye . 
sütete.

Erről az uj egyesületről nem sokat tudunk. Amil 
megalakulásáról lapunk mai számának más helyén 
Írunk, azt is egy krajcáros újságból ollóztuk ki, 
Az uj egylet vezetősége, úgy látszik, nem tartotta 
szükségesnek «a górék szaklapját* az alakuló köz
gyűlésükre meghívni, amit tőink nem is vehetünk 
rossz néven, hisz ezt annak idején a szervezeti 
kávéssegédeknél tanulták, hol díszes állásokra tet
tek szert és ahova tekintélyes múltra tekinthetnek 
vissza. Részrehajlással tehát bennünket senki sem 
vádolhat, ha az uj egylet vezetőit a kávéssegédek 
épp oly komoly, megbízható és hivatott képviselői
nek tekintjük, mint amily komoly, megbízható és 
hivatott képviselőinek kivánta tekintetni őket a 
szervezett kávéssegédek egyeteme, mikor e vezetők 
annak idején még az ő élén állottak.

De ha nem tudunk sokat az uj egyesületről s 
annak vezető embereit «ad personam® nem is 
ismerjük, tudjuk azt, hogy valamikor vezérlő szel
lemei valának és prófétái a szervezett kávéházi 
munkásoknak, akik mint emberek, mint munkások 
épp oly joggal követelhetnek meghallgattatásl 
munkaadóik részéről, mint a szakszervezet, melynek 
bármily érdemes képviselője legyen a kávéssegé
deknek, e képviseletre mégsem szerzett magának 
kizárólagos privilégiumot.

Kár volt tehát már előre a harci riadót meg- 
fújni 1 Ha az uj egyesület életképes lesz —  s miéri 
ne lenne, hisz a szervezettek kollektív szerződésén 
alapul ez is ? — , csak a kávéssegédeknek lesz hasz
nuk belőle, ha nem, úgy éretlen gyümölcsként fog 
lehullani a kávésok törzséről, melyhez most szelíd
és zsenge folyondárként simul-------- - —

Akkor azután újra a szervezet fogja átvenni ural
mát. De addig győznie kell a jobbnak.®

Nem tudjuk egyáltalában megérteni, hogy 
mi szüksége volt a cikkírónak a «Két köz
gyűlés® méltatásánál beleszőni a «Budapesti 
Kávéházi Alkalmazottak Szakegyesületét», 
mint olyant, amely a jelenben «szelid és 
zsenge folyondárként simul® e nyilt beval
lással szemben, csak annyit jegyzünk meg, 
hogy «a madarat a tolláról, az embert a 
barátairól ismerik „meg®.

T. cikkiró ur! Ön ezeknek a banditák
nak, értve alatta a Farkas és Vigh-féle 
(mi van az óvadékbevétellel ?) hamisított 
jegyzőkönyv alapján jóváhagyott egyesü
letnek a kávésokhoz való viszonyát oly 
gyöngéden aposztrofálja, hogy valóban 
tévútra vezethetne mindenkit, ha nem 
ismernék ennek a bandának a piszkos 
üzelmeit, de nem tudjuk például megérteni 
és erre nézve felvilágosítást kérünk a hiva
talos szócsőt használótól, hogy akkor mi 
szüksége volt Némái ipartársulati elnök 
urnák, akit mi szavahihető urnák ismertünk 
ezideig, az alanti, a Népszavában közzétett 
nyilatkozatra:

Tekintetes szerkesz tő  u r !
Tisztelettel kérem, szíveskedjék becses lapjában 

az alábbi soraimnak helyet adni:
Becses lapjának folyó évi junius hó 26-án meg

jelent 152. számában ^Koalíciós maffia® cím alatt 
közölt vezércikk egyebek között azt állítja, hogy 
«a vádlevél költségeit a kávés-ipartársulat fizette 
meg, amint megfizette a vádlókat is®. Ezennel ki 
jelentem, hogy az idézett állítások nem felelnek 
meg az igazságnak, amint ezt a szakegyesület veze
tői is tanúsíthatják. Az ipartársulat a kávéssegédek 
között most megindult mozgalomban részt nem 
vett, a vezetőség pedig az egész ügyről csak a 
hírlapokból értesült. Aki tehát azt állitja, hogy az 
ipartársulat bármiféle költségei viseli és kifizetett, 
az vagy téves információk után indul, vagy tudva 
valótlant állít.

Fogadja tekintetes szerkesztő ur kiváló tisztele
iem nyilvánítását.

Budapest, 1908 junius 26.
N ém á i A n ta l,  

a budapesti kávés-ipartársulat 
elnöke.
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E nyilatkozat után most igazán nem 
tudjuk, hogy Némái urnák vagy önöknek, 
a hivatalos szócsőnek, higyjünk ?

Nem akarunk ehez semmi megjegyzést 
fűzni, hanem fentartjuk magunknak azt e 
hó 23-ára, amikorra az ipartársulat a köz
gyűlését fogja tartani.

Habár a kávésok mindig terorral vádol
tak bennünket, ezzel szemben az áll, hogy 
mi mindig elmentünk a méltányosság leg
végső határáig, amint azt a jelenben is 
megtettük, mert azzal a sok kósza hírrel 
szemben mi az illetékes faktorhoz, a kávés- 
ipartársulathoz fordultunk és átiratban kér
tünk felvilágosítást arra nézve, hogy vájjon 
békét avagy háborút akarnak-e?

A cikk elkövetőjének pedig megsúgjuk, 
hogy amit szabad Jupiternek, azt nem sza
bad az . . .  de hát minek is irnók ki, annyi 
sok latin szó használata után feltételezzük, 
hogy ezt is tudja, habár cikke ennek ellent
mond.

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

A kávéfőzők és
konyhalegényekhez !

L e g y e t e k  k é s z e n l é t b e n .

A mai társadalomnak három oszlopa 
van: a tőke, a papság és katonaság.

A három egymás nélkül nem élhet és 
mind a három a munkásmilliókból szívja 
életerejét. Hogy a burzsoá (tőke) minél 
jobban gyarapodjon, gondoskodik róla a 
papság és a katonaság. Az egyik azzal 
szolgálja a tőkét, hogy' szellemi rabságba 
hajtja az emberiséget, a másik szurony elé 
állítja a szellemi rabság alól felszabadulta- 
kat s állandóan készenlétben áll, nem a 
szorosan vett haza védelmére, — hanem 
az aranyborjú megőrzésére. Ha a mai ka
pitalista társadalom fent említett egyik 
oszlopát elveszti, akkor megbénul s nem 
tud ellentállni, hol az egyik, hol a másik 
oszlopát fenyegető öntudatosan szervezett 
világproletariátusnak.

A tőke urai egyesítették hatalmukat 
uralmuk biztosítására. Az a harc, ami a 
világegyetemben a tőke és munka közt 
folyik, abban csúcsosodik ki, hogy az előbbi 
a mindenekfölötti uralmát védi, az utóbbi 
a munka felszabadításáért, az elnyomott em
beriség boldogulásáért küzd a nemzetközi 
szociáldemokrácia vörös lobogója alatt.

A kávéfőzők és konyhalegények is, mint 
meggyőződött szociáldemokraták, egyete
mesen küzdenek a világ proletáraival az 
ellen a három oszlop ellen, akik akadályai 
a milliók jólétének, boldogulásának és 
testvériségének. De ezt a nagy világtör
téneti áralakulást sok apró csatározása a 
szervezett munkásságnak az őket közvet
lenül kizsákmányoló munkáltatóikkal előzi 
meg. Így vannak a kávéfőzők és konyha
legények is. Emlékezzünk csak vissza 
azokra a szomorú időkre, amikor még nem 
voltunk szervezve, mily megalázott rab
szolgái voltunk munkáltatóinknak. Nem 
csak munkaerőnk volt az ő prédájuk, de 
egyéni szabadságunkat is prédául ejtették. 
A sok megaláztatás a végnélküli kizsák
mányolástól bennünket is a szocializmus 
megismérese váltott ki. Szervezkedtünk a 
gazdaságilag erősebb munkáltatóink ellen, 
helyzetünk javításáért.

A munkáltatóink elleni védekezésünk 
megkövetelte, hogy a pincérek és kávé
főzők közt közös érdekeink megvédésére 
kifejlődjön szolidaritásunk. S ez nem is 
lehet másként osztályharc alapján szervezett 
munkásoknál, akik a nemzetközi tőke ki
zsákmányolása ellen küzdenek. Ez a három 
szakma, amelynek egyik oszlopát mi ké
pezzük — mi is úgy vagyunk, mint a ka
pitalista társadalom. Ha a három közül 
egyikünket sikerül a munkáltatóknak le
verni, akkor meggyöngültünk, sőt a másik 
kettőt is lefogják tudni verni
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A budapesti kávésok, mint tudjátok, 
harcza készülnek újból. Veletek már egy
szer megpróbálták de az rosszul sikerült. 
Most is ti vagytok, akik nyomjátok a gyom
rukat a kávésoknak, de azért legyezgetnek 
titeket mind a jó fiukat. Most frontott 
változtattak a kávés urak. A kávéssegédek 
szervezetére fáj a gyomruk. Azt szeretnék 
mindenestől fölfalni. Hogy miért? Egy
szerűen azért, mert a kávéssegédek is szo
cialisták s mint ilyenek megjavították hely
zetüket és megszüntették azokat a brutális, 
tűrhetetlen állapotokat, amikben nekik is 
évtizedeken át a gőgös munkáltatóktól ré
szük volt. Hát ez a helyzet sehogy sem 
tetszik ezeknek az uraknak. Vissza szeret- 
néhek állítani a régi jó (?) viszonyt, amikor 
őkkorlátlanul elbánhattak alkatmazottaikkal. 
Tudják, hogy ez nehezen megy, mert a 
három szakma munkássága szolidaritásban 
van egymással. De hatalmi gőgjükkel úgy 
számítanak, hogy szerződés köti a kávé
főzőket, s bennünket nem bántanak s igy 
nem lehet okunk arra, hogy a kávéssegéd 
elvtársaink segítségére siessünk akkor, 
amikor őket letörni akarják, hogy azok után 
mi jöhessünk. De a t. kávés urak kissé 
elszámitották magukat. Bennünket már nem 
lehet lépre csalni. Kerüljük a harcot is, de 
a kávéssegédeket letörni, — azok szerve
zetét szétzúzni a kávésok csak a kávéfőzők 
és konyhalegények testén keresztül próbál
hatják meg. Ezt jói jegyezzék meg a ká
vés urak ?

De arról is biztosíthatjuk a kávés urakat, 
hogy a Farkasékkal közösen szervezendő, 
«huligán»-egylet-féle munkásárulókkal kávé
főző és konyhaltgény nem dolgozik, vala
mint arról is', — hegy a bárcát csak becs
telen munkásáruló Írhatja alá. Ezek után 
nem törődünk azzal sem, ha a t. kávés 
urak azzal vádolnak is bennünket, hogy 
nem tiszteljük mások véleményszabadságát. 
De ugyanezt mondhatjuk mi önöknek 
akkor,"amikor letörni akarnak bennünket 
azért, mert más véleményünk van, mint a 
t. kizsákmányoló munkáltatóinknak. Ezek 
után várjuk a sárga huligánokat és a bár
cát. Mi készenlétben vagyunk...!

Suhogó.

Készüljünk a választójogért foly
ta tandó  ütközetre!

Az éttermi segédekhez!
—  Megfigyelések a mozgalom körül. —

(Sch) Bennünket, szervezett éttermi se
gédeket a napjainkban lefolyt és folyamat
ban levő, kávéházak tulajdonosainak, vala
mint az ő szárnyaik alatt (habár hivatalosan 
tagadják) melengetett négy kreatúrájuknak 
mozgalma közelről érdekel azért, mert a 
mi mozgalmunk azonos a kávéssegédeké
vel, akiknek szakszervezeti mozgalmát (ha 
még úgy tagadja is a vendéglősök és ká
vésok szócsöve) le akarják törni. Termé
szetes, ezt nyíltan bevallani nem merik, 
már csak azért sem, mert a t. kávés és 
vendéglős urak nagyon gyakran hangoz
tatják az ő demokrata álláspontjukat.

De ha megfigyeljük a mi t. munkáltatóink 
ténykedéseit szervezeteink ellen, akkor rög
tön kilátszik nemcsak a lóláb, hanem az ő 
vad dühük is, amivel szervezeteink ellen 
viseltetnek. Mi jól emlékszünk még arra, 
amikor a tél folyamán a vendéglősök Wil- 
burger Károly javaslatára kimondták, hogy 
szabad szervezetet alakítanak és egyesitik a 
kis- és nagyvendéglősök ipartársulatát. Mi 
akkor, sőt sokszor megírtuk már e helyen, 
hogy mi, szervezett éttermi segédek, csak 
akkor tudjuk iparunkban jogainkat egysé
gesen és állandóan biztosítani, ha munkál
tatóinkkal mint egységes táborral állunk 
szemben.

De emlékszünk azokra a kirohanásokra 
is, amiket a vendéglősök és azok orgánuma 
szakszervezetünk s annak tagjai ellen tett, 
hogy «izgatnak», ^terrorizál* a szervezet.

Szaklapja----------—----------— sl'.' T**
Ezeket a kiszólásokat bizony felfelé 

adresszálták a t. vendéglős urak 1
Mi azért nem panaszoljuk fel, hogy a 

kollektív szerződés óta ez év április végéig 
az ipartársulati tagok részéről nem keve
sebb, mint 13 szerződésszegés és 23-sértés 
történt. Ezzel szemben a mi részünkről 
csak 2 esetben fordult elő szerződéssértés.
A fenti számok amellett szólnak, hogy nem 
a szakszervezet, hanem a vendéglős urak 
izgatnak. ...

De most lássuk a «snájdig» kávés urak 
manőverét, amit a kávéssegédek szervezete 
ellen (ezen keresztül a mienk ellen is) 
megindítottak. Amióta lelepleztük a «sze- 
gedi» kutyabarátságukból eredő mérges 
nyáladékukat, azóta mintha egynéhány ká
vés tényleg a mérges nyáladékból annyit 
vett volna be, hogy nagyon is mutatkoz
nak a gyanús tünetek a Hold-utca 15. sz. 
alatt összeverődött «Pasteur»-isták között. 
Ezek az urak persze szeretnék tisztázni 
magukat a nyilvánosság előtt abból a 
kloákából, amelyet tulajdonképpen ők hoz
tak létre. Az apaságot azonban le nem 
tagadhatják, mert hiszen korcsszülöttjüket 
világra hozták, bár annyi hulladék még a 
szabadkőműves kávésok asztaláról sem hull 
le, amennyit az ők szülte farkasok meg ne 
emésztenének. De meghoznának ők minden 
áldozatot a kávéssegédek szervezetének 
szétzúzására. Hogy miért e vak gyűlölet a 
kávésok részéről a szervezet ellen, annak 
egy-két okát fel fogom sorolni.

A budapesti kávés az ö birodalmában 
igazi típusa volt a gőgös, pöffeszkedő kapi
talistának. Olyan ur volt ő, akinek a szava 
nem tűrt ellentmondást. A pincérség túl
nyomó részét tetszése szerint meglehetős 
kezes báránynyá alakította át, hogy tetszése 
szerint kihasználhassa két irányban annak 
munkaerejét és ügyességét. De végre az 
általuk gyűlölt szocializmus a kávéssegédek 
közt is terjedni kezdett. Szervezkedtek. A 
már szervezett kávéfőzőkkel testvéri kezel 
fogva, egységesen kezdtek küzdeni közös 
bajaik megszüntetésére. S igy azt vették 
észre a kávésok, hogy a kávéssegédek, akik 
előbb hajlékony derekú, a munkaadók ér
dekében sok mindenre kapható balekok 
voltak, a szocializmus megismerése ön
érzetes, bátor, szervezett munkásokká ne
velte őket, akik most már részt kérnek 
maguknak azokból a javakból, amelyeket 
ők hoznak létre és a gőgös, pöffeszkedő 
urakat kezdték figyelmeztetni arra, hogy a 
pincérnek is van önérzete s a régi meg
aláztatást tovább nem tűri. A kávéssegédek 
szervezkedését követte a mienk, az éttermi 
segédeké. Most már kávéssegéd, éttermi 
segéd, kávéfőző és konyhalegény egy tábor
ban küzd gazdasági helyzetének javításáért. 
És amióta ez igy van, azóta a helyzet sok
ban megváltozott — a mi előnyünkre. Ma 
már a kávés és vendéglős nem az a 
kényur az ő birodalmában, akinek a szava 
nem tűrt ellentmondást. Tehát érthető az a 
gyűlölet a kávésok részéről, mert úgy okos
kodnak: ha a kávéssegédek nem szervez-' 
kedtek volna, akkor az éttermi segédek 
sem volnának szervezve. Azért bosszúért 
lihegnek s meg akarják bontani a három 
szervezet szolidaritását azzal, hogy ki akar
ják kezdeni a kávéssegédek szervezetét, 
mert úgy számítanak, hogy ha harcot pro
vokálnak: bennünket is, a kávéfőzőket is köti 
a szerződés, ami gátolja a három szervezet 
szolidaritását.

Azonban az ő számításuk nem fog be
válni. Igaz, hogy a kollektív szerződés 
bizonyos tekintetben gátolja szabad cselek
vési jogainkat, de kérdem én: lehetünk-e 
tekintettel a szerződésre akkor, amikot 
nyilvánvaló dolog, hogy a munkáltatók 
nemcsak a kávéssegédek fejét akarják, ha
nem a három szervezet teljes megsemmisíté
sét ? Azért ez a guerilla harc, amit a kávé
sok a sárga huligánok segítségével a 
kávéssegédek szervezete ellen megindítot
tak, az éttermi segédek harca is.

Hogy mit teszünk, nem áruljuk el a gő
gös, kapitalista munkaadóinknak. De ha a
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kávé^segédéket mégtámadják kizsákmá
nyolom, akkor behnünket is megtámadnak. 
Már pedig a támadások ellen olyan esz
közökkel védekezünk, amelyek alkalmasak 
lesznek arra, hogy megvédjük szervezetein
ket. Jó lesz tehát a nyugodtabb vérü és 
intelligensebb vendéglősöknek a harcias 
kávésokat figyelmeztetni, hogy elbizakodott
ságuknak nagyon komoly következményei 
lehetnek. Mert ha munkásaikat a végelkese
redésbe viszik, azok leszámolnak a követ
kezményekkel s nem sok veszteni valójuk 
van, de annál több az uraknak.

A szervezett éttermi segédek nyugodtan 
néznek a fejlemények elé s készülnék arra, 
ha kell, akkor cselekednek.

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

SZEMLE.

M enyhért Mihályné.

Folyó hó 10-én temették el Menyhárt 
szaktársunk tisztelt nejét, akit élete delén 
tört le a kíméletlen halál. Szaktársunk neje 
a kávéfőzők ünnepélyén ért meghűlés kö
vetkeztében lett áldozata a proletárbeteg
ségnek. Az elhunyt férjének, aki egy éves 
házassága után veszítette el szeretett nejéi, 
a szaktársak őszinte részvéte enyhítse fáj
dalmát.

Deresrehuzás. Szaklapunk olvasói 
még nagyon jól emlékezhetnek rá, mikor 
a kávéfőzők szakegyesülete fel volt füg
gesztve. Abban az időben megírtuk szak
lapunkban, hogy a hatóságok által milyen 
üldöztetésben részesültek kávéfőző elv
társaink.

Névtelen feljelentés alapján a VII. kerü
leti rendőrség tanácsadója (?), Sajó Sándor, 
maga elé idézte a szaklapkezelő bizott
ságot és minden kihallgatás nélkül eiitéite 
elvtársainkat csak azért, mert azt a hallat
lan vakmerőséget követték el, hogy a szak- 
egyesület felfüggesztése alatt a szaklapot 
olvasták, terjesztették és a szaktársak által 
önként felajánlott lapilletékeket el merték 
fogadni.

A megfelebbezett Ítélet most érkezett 
vissza a dicső nemzeti kormánytól, amely 
elvtársainkra a következőképp szól:

Bereczky Lajos, Csernák László, Bajza 
István, juhász András 10 napi fogház; 
Lassan Gyula, Bene Pál, Juhász Imre, 
Czvetanovics Mihály, Hideghéti Gáspár 
2 napi fogház.

Elvtársaink folyó hó 17., 18. és 10-én 
kezdték meg büntetésüket, kivéve Bereczky 
elvtársat, aki f. hó 24-én kezdi meg bün
tetését és 10 napig elmélkedhetik a szabad 
Magyarország szabadra eresztett igazság
szolgáltatásán és azon, hogy nálunk min
dent szabad tenni, szabad sikkasztani, ezer 
és ezer családot tönkre tenni, kizsákmá
nyolni, a legvégső nyomorba kergetni és 
mindezekért még elismerés és kitüntetés 
jár. De ha a munkásság a felvilágosodást, 
a tudományt meri hirdetni és terjeszteni 
vagy szaktudományos dolgokat olvasni és 
ezek beszerzésére az önként felajánlott 
költségeket el meri fogadni, ezért fogház- 
büntetés és tolonckocsi jár.

Mi megvagyunk győződve arról, hogy 
az ilyen esetek csak megerősítik a szer
vezett munkásságban azt a meggyőződést, 
hogy a mai igazságtalan társadalmi rend
szer megérett a pusztulásra és arra int 
bennünket, hogy erélyesebben folytassuk 
eddigi munkánkat.

Tehát előre!
Házasság. Berger Nándor főpincér szak

társunk Székesfehérvárról eljegyezte Lukács 
Mór vendéglős bájos leányát, Teréz kis
asszonyt Dunapcntelén.

Pécs városa és a prostitúció. A
Kontinensen utazókat, ha a véletlen Pécs 
városában való időzésre kényszeríti, óriási 
meglepetésben részesülnek. Tudniillik, amig 
az általuk már beutazott városokban a 
prostituáltak e célra elkülönített bérkaszár
nyákban várják a «Vénusz» oltárán áldo
zataikat bemutatni hajlandó hívőket, addig 
Pécsett e bacchanáliákra szánt hivatásos 
oltárok a rendőrfőkapitány és a bölcs tanács 
jóvoltából nincsenek.

Magyarán megmondva, nincsenek bordély
házak.

Nem hiába mondják azt, hogy a látszat 
csal, de a szóbanforgó dolognál igaz is. 
Ugyanis a dolog úgy áll, hogy Pécs váro
sának magisztrátusa e tekintetben kendőzi 
magát, amint azt a vénülő perditák teszik. 
A nyílt prostitúciót száműzték, nem azért, 
mintha abban romlott lelkületűknél fogva 
nem találnák örömüket, hanem teszik ezt 
azért, mivel a nemlétező tisztesség színé
vel akarnák túlszárnyalni a többi váro
sokat.

Nem igaz az, hogy Pécs városából a 
prostitúció száműzetett, hanem az igazság
nak az felel meg, hogy ez a társadalom 
betegségét feltüntető jelenség a fénykorát 
éli és nem ott, ahol az erre hivatott ható
ság azt ellenőrizhetné, hogy megóvhassa a 
vénülésnek induló és bölcsnek nevezett 
magisztrátust és az aranyifjuságot attól, 
hogy az egész generációkat elpusztító ve- 
nerikus bántalmakat meg ne kaphassák, 
hanem a kávéházakba helyezte át. Ott sza
bad az orgiákat ülő és bacchanáliákat ren
dező prostitúció az alkalmazott pincér
leányok által.

Pécs városában a főkapitány és a vénülő 
bölcs tanács jóvoltából a közegészségügy 
rovására és a pincérmunkásság hátrányára 
az e célra berendezett kávéházakban, titok
ban áldoznak a Vénusz oltárán és a sze- 
parék nehéz damasztfüggönyei mögül infi- 
ciálják a felszolgáló pincérleányok a jövő 
generációt.

Szervezkedéssel érjük el helyzetünk 
javítását 1

Szervezeti ügyek.
Agltáclónk a vidéken. Abból az alka

lomból, hogy a «huligán* bandát s vele 
egynéhány kávés piszkos manőverét le
lepleztük, több mint 50 vidéki városból 
fordultak a szaktársaink hozzánk az iránt, 
hogy miként járjanak el a sárgák és a 
munkáltatók esetleges akciója ellen. A kér
désekre már az országos szervező bizott
ság levelezés utján válaszolt. A legutóbb 
tartott ülésén pedig elhatározta, hogy a 
legtöbb vidéki városban értekezleteket és 
gyűléseket tart, ahol ismertetni fogja a 
munkáltatóknak azon merényletét, amelylyel 
Magyarország pincérségének mozgalmát 
le akarják törni. Felhívjuk azon városok 
pincéreit, akik ez ügyben gyűlést óhajta
nak tartani, azt jelentsék be szaklapunk 
szerkesztőségének.

Testvéri üdvözlettel 
az országos szervező bizottság.

Bocsánatkérés. Alulírott bocsánatot 
kérek Posta János elvtárstól és a kávéfő
zők szabad szervezetétől az illetlen maga- 
viseleteinért. Stern Zsigmond cukrász.

Türk-Török Teréz felirónő a Klekker- 
étteremben. A kisasszony ellen még a 
budai tündöklése alatt érkezett hozzánk 
panasz. Most pedig több panaszt jelentet
tek be Türk-Török hölgyike ellen az or
szágos szervező bizottsághoz. Mi jóakara- 
tulag figyelmeztetjük a feliró kisasszonyt, 
hogy ne vállalkozzék oly aljas szerepre, 
amit úgy neveznek, hogy denunciáns, mert 
megeshetik vele az, hogy a Klekker sze
mélyzete is felemelkedik az öntudatos 
munkások önérzetére s egy napon a höl- 
sryikét ha nem is a magas lóról, de a

kasszából kiszállítják. Egyelőre csak ezt 
üzenjük ked/es kisasszony!

Nyilvános megrovás. Máté Márton 
kávéfőzőt a szervező bizottság nyilvános 
megrovásban részesíti, amiért egy szerve
zett munkáshoz nem illő módon visel
kedett.

Bocsánatkérés. Alulírott bocsánatot 
kérek a Badacsony-kávéház fizetőpincéré
től, amiért őt megsértettem.

Máté Márton kávéfőző.

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

Levelezés.
T. Szerkesztőség!
Kérem szíveskedjék ajábbi panaszomnak 

b. lapjában helyt adni. En, aki tagja vagyok 
az éttermi segédek szabad szervezetének, 
kötelességemnek tartom, hogy lapunk utján 
mutassak be egy házaspárt, aki főnöki mi
nőségét arra használja fel, hogy alkalma
zottai fölött a legbrutálisabb módon ural
kodik.

Bricz János (Héviz) Kurszalon bérlőjéről 
van szó, aki engem szakácsnő minőségben 
alkalmazott. Ez az ur arról nevezetes, hogy 
annyira durva és neveletlen a személyze
téhez, hogy önérzetes munkás nála meg 
nem maradhat. Amikor én a múlt hónap
ban hozzá kerültem, két napi működésem 
után már velem is megkezdte szokott dur
vaságait gyakorolni. Ugyanis mindent kifo
gásol a munkánál, semmiből akar jó éte
leket előállítani. Ha a szükséges anyagot 
kéri tőle az ember, akkor szidalmaz és 
gyanúsítja alkalmazottait. Segédszemélyze
tet olyat tart, akik soha étteremben nem 
voltak. Napi 18—20 órai munkát kell vé
gezni. Alvóhelyűi a padlást használtatja, 
ahova az összes személyzetét bedugja, amely 
oly piszkos, hogy jóravaló gazda még az 
állatait is megkímélné az ilyen odútól. De 
mindezt könnyen teheti, mert szervezetlen 
pincérekkel dolgoztat és a hatóság is az ő 
pártján van. Amikor én tiltakoztam az egy
máshoz méltó pár jogtalan pasáskodásai 
ellen s kértem azonnali elbocsátásomat — 
amiben erélyes fellépésem után.— bele is egye
zett a brutális gazda. De amikor már tá
vozni akartam «csendőrrel» visszatartatott. 
Én, aki teljesen támasz nélkül álltam, a 
csendőri erőszaknak engedve, visszamarad
tam. Azonban az ottani főbírónál jelentést 
tettem, aki rámparancsolt, hogy 14 napig 
köteles vagyok maradni.

Én a pokoli helyzetbe bele nyugodni 
nem tudtam már csak azért sem, mert foly
ton a szervezett munkásokat és a szocia
listákat szidalmazta a brutális házaspár. 
Végre sikerült 3 napi felmondás után 
— arra való hivatkozással, hogy a szociál
demokrata párt segítségét veszem igénybe — 
a rabszolgatelepről megszabadulnom. Fel
hívom a szervezett éttermi segédeket, figyel
meztessék a szakácsokat és mindenkit, hogy 
kerüljék Bricz János (Héviz,) Kurszalon 
munkásnyuzdáját.

Kulin Sz. Rózsi, szakácsnő.

HIVATALOS RÉSZ.
A Budapesti kávéslpartársulat és 

a Budapesti kávéssegédek m egbí
zottal Sarkadi Ignác péntári igazgató ur 
elnöklésével e hó 16-án közös értekezletet 
tartottak a Budapesti munkásbiztositó pénz
tár hivatalos helyiségében, amely értekez
leten megállapittatott a budapesti piacon 
dolgozó kávéssegédek átlagos napi kere
sete, illetve napi jövedelme.

Az értekezlet mindkét fél meghallgatása 
után a következő határozatot hozta: 

Tekintettel arra, hogy a biztosítási ivek 
kitöltése a fizetésre vonatkozólag nem csak 
a megállapított fizetést kivánja megjelölni, 
hanem a munkás esetleges mellékjövedel-
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mét is, a bizottság átlagos napi keresetül 
6 koronát állapított meg és ezentúl a 
kávéssegédek e szerint lesznek osztályozva, 
amire is az összes Budapesten dolgozó 
kávéssegédek figyelmét felhívják a meg
bízottak.

A munkásbiztositó pénztár részéről: 
Sarkadi Ignác elnök.

A kávésipartársulat részéről:
Berger Leó, Weingruber Ignác, 

Szeifert Antal.
A kávéssegédek részéről:

Készéi Flóris, Krausz Ferenc,
Földi Imre.

Értesítés. A budapesti kávéssegédek 
vigalmi bizottsága újonnan megalakult, 
egyben értesítjük tisztelt szaktársainkat, 
hogy 1908 augusztus hó 18-án rendkívüli 
nagy nyári népünnepélyt rendezünk a 
munkanélküli alap javára, melynek műsorát 
legközelebb ismertetjük.

A vigalmi bizottság: Orünvald Ödön 
elnök, Hajduska József alelnök, Vágó Béla 
titkár, Zuckermandl Miksa pénztáros, Bruck- 
ner Emil, Fekete Lőrinc ellenőrök. Hanisch 
Pál szinpadrendező, Somogyi Miklós jegyző.

Rendezőség: Antony Fülöp, Deák Géza, 
Falatkay Győző, Fixner János, Grünwald 
József, Hajduska Rezső, Klein Samu, Kohn 
Géza, Nickelsburg József, Schvartz Ferenc, 
Schönberger Géza, Pajor Árpád, Blau 
Izidor, Földy Imre, Fiala N. Ferenc, Grün
wald Gusztáv, Györgyfalvay Sándor, Ger- 
zsábek Károly, Kohn Ernő, Mártonfi Már
ton, Spiízer Lajos, Sieinberger Dezső, 
Mülier Miksa, Ungerleider Gábor.

Meghívó. A budapesti kávéssegédek 
köréből alakult Simon-asztaltársaság összes 
tagjai felkéretnek, hogy julius hó 22-én, 
este ‘/a9 órakor Friedmann-féle vendéglő a 
kerthelyiségében, Akácfa-utca, minél szá
mosabban megjelenni szíveskedjenek.

Bruckner Emil Somogyi Miklós
elnök. jegyző.

Habért Mihály Fekete Lőrinc
pénztáros. ellenőr.

Jegyzőkönyv a Budapesti pincéregylet 
folyó évi junius hó 2-án tartott rendes 
választmányi üléséről. Elnök Kapcsinovits 
Antal. Titkár Faber Oszkár.

Elnök megállapítja a határozatképes
séget. .

Titkártól felolvasott szerződést tudomásul 
veszik s ezzel a lakásügy elrendezést nyert.
A nagyteremben az egylet költségén egy 
üvegfal állítandó fel az olvasóterem el
különítésére.

Elnök megsürgeti a gazdasági bizottságot 
a körkezelői állás rendezéséért.

Jövő ülésre benyújtja a bizottság terve
zetét.

Titkár bejelenti Brümiiller József ügyét. 
Írásbeliié^ köteleztetik Briimüíler pénzügye 
rendezésere, amely kötelezvény aláírása 
esetén tagsági jogait visszanyeri.

Elnök bejelenti, hogy a tisztviselők a 
nyári hónapokban 8-tól 12-ig és 2-től 6-ig 
tartják meg a hivatalós órákat.

Elnök indítványozza, utasittassék a pénz
táros a szaklap szubvenciójának pontos 
kiutalására.

Elnök indítványozza, hogy M. Kovács 
József segédügyvezetőnek alkalmazzák, 
havi 60 koronával.

Titkár jelenti, hogy Marx Ferenc és 
Wagner Márton kizárt .tagok az egyletbe 
való felvételüket kérik.

Elnök bejelenti a könyvelőnő szabad
ságra vonatkozó kérelmét.

Ülés vége.
Kmf.
Jegyzőkönyv a Budapesti pincéregylet 

folyó évi junius 30-án tartott választmányi 
üléséről. Elnök Kapcsinovits Antal. Titkár 
Faber Oszkár.

Elnök megállapítja a határozatképességet 
s az ülést megnyitja.

Titkár bejelenti, hogy az orvosnak és

ügyvédnek megtörtént egy évre a fel
mondás.

Titkár kéri Vigh István kizárását az alap
szabályok 25 § d) pontja értelmében. El- 
fogadtatik.

Titkár jelenti, hogy Stern Gyula és Olatz 
Jenő I. fokú választmányi megintésben 
részesülnek.

Elnök a körkezelői állásról jelentést tesz.
Titkár jelenti, hogy Pécs Lajos pénz

beszedő kéri feltételeinek meghagyását.
Titkár jelenti, hogy Boór Jenő még nem 

számolt be a lipcsei kiküldésről.
Titkár kéri az elhelyező bizottságot, ké

szítse el programmját.
Titkár jelenti, hogy Dékány Sándor, 

Sági Lajos és Roszmann Jenőt választmányi 
I. fokú megrovásban részesíti.

Ülés vége,
Kmf.

Osztálytudatból fakad a szolidaritás
ereje!

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

jegyzőkönyve. (Folytatás.)
F arkas  J á n o s  előadó: Tegnap kifejtettem állás

pontomat, melyet a pincérek gazdasági helyzetében 
és magamnak előírtam. Akkor nem említettem a 
revier-rendszert, azért, mert én ezt nem tartom a 
legnagyobb boldogító eszköznek. Meglehet, hogy 
ami jó Franciaországban, az nem lesz jó Magyar- 
országban. Volt szerencsém nekem is tanulmá
nyozni a különböző külföldi rendszereket és arra a 
tapasztalatra jöttem, hogy a magyarországi viszo
nyokra egyik sem alkalmazható. Fgy fix ideát han
goztatni és mint indítványt beledobni, hogy a ve
zetőségnek kötelessége legyen keresztülvinni, nem 
tartom helyes taktikai eszköznek. Tudjuk mindnyá
jan, hogy a mai helyzet nem felel meg törekvé
seinknek. De nem tudjuk, hogy a fixirozott revier- 
rendszer megfelel-e. Ezt meg kell hányni-vetni, ezt 
tanulmányozni kell és esetleg találhatunk jobb 
rendszert az itteni viszonyokra. Ne mondjuk ki 
fixirozva, hogy revier-rendszer legyen, de töreked
jünk arra, hogy a mai rendszert megváltoztatva, 
egy jobb, megfelelőbb helyzetet teremtsünk ma
gunknak.

Ha a revier-rendszer előnyeit és az ezáltal be
következett változást vesszük szempontul és úgy 
bíráljuk a kérdést, azonnal szembetűnik, hogy annak 
is megvannak a maga hátrányai. És főleg akkor, 
ha máról holnapra akarnók keresztülvinni, nagy 
rázkódtatást szenvedne. Az én taktikám a követ
kező :

Nekünk, mint bérmunkásoknak, törekedni kell 
arra. hogy minél magasabb fizetést kérjünk, a fo
kozatos fejlődés utján a lehető legrövidebb időn 
belül ne a lealázó borravaló-rendszernek legyünk 
rabszolgái, hanem törekedjünk arra, hogy mint 
bérmunkások tisztességes, becsületes munkások 
lehessünk. A béremelés folytán magától megszűnik 
a borravaló-rendszer, mert a Íixíizetés folytonos 
emelése terhelni fogja a nagyközönséget és meg 
fogja vonni a borravalót és igy változik a gazda
sági konjunktúra és a mi helyzetünk kell, hogy 
azzal előrehaladjon. A haladás következtében mi
lyen rendszer fog kialakulni, azt a tanulmányozás 
meghozza. Azért határozati javaslatomban sem em
lítem meg azt, hogy valamely rendszert külföldről 
átvegyünk és ráerőszakoljuk tagtársainkra, hanem 
maradjunk meg azon az utón, amelyen most hala
dunk, miután speciális helyzetünk megengedi, hogy 
bérmozgalmakat vigyünk sikeresen keresztül. 

(Felolvassa a határozati javaslatát.)
H a tá ro za ti ja v a s la t  a  nap irend  4 . p o n tjá h o z .

A magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi 
alkalmazottak 1907 október 15. és 16-án tartott or
szágos küldöttgyűlése utasítja az országos szervező 
bizottságot, hogy a kávéfőzők, konyhalegények, 
valamint az éttermi osztályban az éttermi segédek, 
szakácsok, szakácsnők, konyhaszemélyzet, csaposok, 
lohndienerek és egyéb szállodai, éttermi alkalmazot
tak bérviszonyainak rendezése céljából egy az 
egész országra kiterjedő egységes árszabályt dol
gozzon ki és terjesszen az országos szabad szer
vezet kötelékébe tartozó szabad szervezetek elé 
azon utasítással, hogy a kötendő kollektív szerző
dések csakis azon egységes árszabály alapján kö
tendők meg.

Továbbá a fizetőpincérek helyzetének javítására 
vonatkozólag egyöntetű országos akció indittassék 
arra nézve, nogy:

1. Az óvadék a napi bevételnek legfeljebb két
szeresénél több ne lehessen.

2. A kollektív szerződések kötésénél a fizető
pincéreket illetőleg figyelembe vétessék a jelenlegi 
aránytalanul magas kiadások redukálása, úgymint 
kávéházaknál az njságvásárlás kötelezettségének el
törlése, a személyzet és a munkáltató családtagjai-

1 nők eddig a fizetőpincér által nyújtott kedvezmény 
I megszüntetése.

Az éttermeknél a fizetők leltárfelelőssége, sze
mélyzeti és világítási kiadásaik rendezése, illetőleg 
csökkentése. F arkas  János.

Szükségesnek tartom, hogy erre vonatkozólag 
wég egy magyarázatot adjak. Egy taktikát állítok 
fel. Meglehet, hogy a főpincérek ezt a taktikát 
megtudva, helyzetűk javítását nem is fogják kí
vánni. A főpincérek helyzetének javítása a lőpincé- 
rek megszüntetését fogja előidézni. Miért kell a 
kávésnak ma főpincér ? Azért, mert óriási óvadé
kot kap, másodszor, mert a főpincért terhelik a 
kiadások, mint a világítás, ujságvásárlás, azonkívül 
még a hitelnyújtás is. Ha a főpincérek helyzeten 
úgy javítunk, nogy nekik nem szabad oly óvadé
kot adni, mint most, akkor megszűnik egy ok, 
hogy főpincérre legyen szükség. Taktikai szem
pontból ezt tartom leginkább keresztiilvihetőnek.

Az agitáció és sajtóra vonatkozólag van néhány 
megjegyzésem. Klementz szaktárs azon indítvá
nyára kívánok reflektálni, hogy a központ küldjön 
ki embereket vidékre, akik érettebbek a szervez
kedés terén. Sajnálattal kell kijelenteni a szervező 
bizottság nevében, hogy ennek eleget tenni nem 
tudunk, mert a szaktársak dolgozni nem szeretnek. 
Nincsenek embereink, akik nemcsak'saját anyagi elő
nyük tekintetében szervezkednének, hanem némileg 
az eszmének is hoznának áldozatot. Többször meg
kíséreltük a szervezkedési képességgel megáldott 
szaktársakat lekiildeni, de azok olyan anyagi rc- 
kompenzációkat kívántak ezzel szemben, melyeket 
teljesíteni nem voltunk képesek. Olyan embereket, 
akik lelkesedésből mennek, nem találunk, legalább 
a jelenben nem. Nagy Béla szaktársunkuak arra a 
megjegyzésére vonatkozólag, hogy a fővárosban 
nem talál kellő összetartást és olyan példát, amelyet 
a vidékre levihetne, sajnálattal kell megjegyeznem, 
hogy ebben a tekintetben téved, mert nem tudom 
honnan szerzi adatait. Valószínű, hogy indifferens 
osztályok informálták, de nem szabad azoknak 
állításait készpénznek venni. A többi felszólalásra 
is az mértékadó, amit elmondottam. A határozati 
javaslatot kérem, hogy a teljes egészében elfogad
ják, legfeljebb annyit fogadok el, hogy hozzá
vegyék, hogy a mai rendszernek megváltoztatását 
kötelességének fogja ismerni a szövetség és uj 
rendszer kidolgozására fog törekedni. (Lelkes él
jenzés és taps.)

Számoló-cédulát
díjtalanul küldünk úgy helyben, 
mint vidékre, fürdó'helyekre, ha 
ezt kiadóhivatalunktól (Budapest, 
VII., Hársfa-utca 24, I. em. 11) 

kérik.

Nyílt tér.*
Szaktársak! Minden ország iparának megerősö

dése a munkásság érdeke is. Szaktársak! aki ismeri 
a „Mohai Ágnes“ -forrás vizét, tudja, hogy bár
mely külföldi ásványvizet felülmúl, annak gyógy- 
tartalma kiváló, mint borviz páratlan. A „Mohai 
Ágncs“ -forrást, becsét, gyógyértéket nem tudja 
legyőzni a nagyhangzásu reklámok serege sem, 
különösen akkor, ezután még úgy sem, ha a 
magyarországi pincérszaktársak azt felkarolva, 
ajánlják.

Szaktársak! Nagy Géza elvtárs fodrászüzletét 
látogassuk. VII., Erzsébet-körut 34.

Netncsák Mihály vendéglőjére felhívjuk olva
sóink figyelmét, hol kellemes szórakozást találnak.

Pincércipők csak Serény Zsigmondnál, 
VII. kér., Erzsébet-körut 36. sz., kaphatók. 
Ajánljuk szaktársainknak erre vonatkozó 
hirdetésünket.

Felelős szerkesztő: Schönherr József. 
Kiadó: Alapbizottság.

VIL/.OOSSAq  KÖNYVNYOMDA R. T . BUDAPEST, VII., NYAR-UTCZA I,

lithiumos gyógyforrás

C f ü t

I vese- és hó lyagbajokn fil, k flszvénynél, ezuko r- 
* betegségnél «'s liu ru to s  bántu lm nknúl kittiuő lmtásu,

L  T e rm észe te s  vasm enles snvnnyuvlz.
Ksphftié ásván yvizkeredtHéshen vagy a Szlnye-I.ipőczl 
Sslvator-fomiv Vállalatnál Budapest, V ItmlolfrakpnrtS.

-forrás
szénsavval telített Ásványvize hasznos ital élváfjymaroknál és 
emésztési nehézségeknél. A legtisztább és logegészséqosobb Asztali 
és borviz. — Hathatós szom)cslllapit6. — Óvszer fcrtó'zS'bcteg- 
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 ú t  v á l l a l a t  B u d á n .
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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 liömérséke ........................... -  25-3 C°
A víz fajsnlya 18 C-on - ................  1-0008

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K) —  — ------------- —  —  0'0093 gr.
Nátrium (Na) —  —  — --------—  0-0334 »
Calcium (Ca) —  ~  ................... 0-1268 >
Magnesium (Mg) —  ................... 0-0465 »
Vas (F e )-- —  .............  — --------  00004 »
Ch'or (Cl) —  ................... —  —  0-0331 »
Sulfat (S04)................................... 0-1188 »
Hydrocarbonat (FIC03) —  ........ 0-5002 »
Siliciumdioxid (S i0 2 )........... - —  0-0169 »
Szénsav (CÜ2) 44-66 cm11.............  0-0S80 .

Organikus anyagot, úgyszintén salétrom
savat és ammóniákat a víz nem tartalmaz és 
igy a KRISTÁLY-fnrrásvizet igen tiszta cal
cium és magnesium-hydrocarbonatos 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 

Budapesten.

M. Kir. Tud. Egyetem  
I. C h em iai In té z e te .

A forrás liömérséke — --------—  25-75 C°
A víz fajsnlya 17-5 C-on............  1-00074
A víz 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 (Ca) ........................  —  0-1277 »
Magnesium (M g )........................  0-0452 >
Vas (Fe) - - ........... .......—  - -  0-0004 »
Citlor (Cl) ........  —  ...................  0-0338 .
Sulfat (S04) — -------- —  —  —  01118 »
Hydrocarbonat (HC03) —  ........  0-5194 »
Siliciumdioxyd (Si02) —  —  - -  00170 ,
Szénsav (CÜ2) .............  —  —  0-0878 »
Összes szénsav (C02) —  —  —  0-46245 »

A nagy mélységből fakadó állandó össze
tételű ásványvíz sem ammóniát, sem salétrom
savat, sem salétromossavat 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 Szt-Lnkácsfiirdői KRISTALY-forrás vize 

tiszta calcium- és magnesium-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.

íl*cl]cmia tanára, 
a M. Tud, Akadémia tagja.

A KRISTÁLY-FORRÁS siensavtellté* nélküli állapotban, 
hasonló enyhesége folytán, pótolja a francia ÉVIAN és 
ST.-QALMIER-forrásokat.

ÉVIAN-CACHAT FORRÁS: 1000 gr. vliben 0 3172 gr. ásványi 
alkatrész, 0 2732 gr. szénsav, Összesen 0 5904 gr.

ST.-0ALMIER-BAD0IT-F0RRÁS: 1000 gr. vízben 0 2404 gr. 
ásványalkatrész, 0‘3319 gr. szénsav, összesen 0 5723 gr.

SZT-LUKÁCSFÜRDŰI KRISTÁLY-FORRÁS: 1000 
gr. vízben 0-5208 gr. isványalkatrész, 0-4624 gr. 
szénsav, Összesen 0-9832 gr.

A K R I S T Á L Y - F O R R Á S
t ö b b  á . v á n y a l k a t r é a z t  é s  t ö b b  t e r 
m é s z e t e s .  s z é n s a v a t  Is tartalmaz, mint 
a két világhírű ás a francia kormány által köz- 

érdekll jalsggel felruházott gyógyvíz.

rr
Lakás, bútorozott szoba, 

SS 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 közvetítési díj nélkül.

B T  H IRDETÉSI IRODA
a? összes bel- és külföldi lapokra.

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

Telefon 81-08.
A főváros logmegblzhatébb vállalata.

Hébel-kávéház
V I. ,  T e r é x - k Ö J ’u t  19.

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

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

Löwenstein Mihály utóda
H orváth  Nándor
cs. és kir. udvari szállító 
0  cégnél vásárolnak. 0

RIIHonest IV.,Vámház-kőrut4 puuapesi, ,v Kishjd. utca 7.

A lapittatott 1864. évben.

Kávéfőzők figyelmét
(elhivom saját gyártmányú

konyhakabát-, kötény-és 
munkanadrág-üzletemre,

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

fillértől feljebb.

Grílnhut Ödön,
szabómester

l Budapest, VII., Akácfa-utca 10.

'Levelezőlap-értesítésre ház
hoz jövök. Árjegyzék Ingyen, 

- a w — -  Vidékre utánvét mellett. 
Mérethez elegendő ujjhossza és mellbőség 

hónaljon körül.

B Ü Z IÁ 5 I

f íS U f IN W IZ
vese- és hólyagbajoknál 
minden vizet felülm úl.
K ellem es, Itiasé s a v a n y í tá s  izü , 

v aa m e n te s ito tt , u zó n sav d u s

rendkívül iiditó' asztali viz.
.  O rvosilag: a já n lv a . ■ 1
Ivó-gyógymódra használva, vese- ób 
hótvftgbajoknál, r v e s e m e d e n c e  
idült hurutjainál, hugykö- ós füveny- 
kópzüdésnól, u légutak és a kiválnsztó- 
szervek hurutos bántalmainál kitűnő 

■ hatásúnak bizonyult. " 1
P r o s p e k tu s t  k ív á n a tra  
k ü ld  a  fo r r á a k e z e lö s é g  : 

M u soh on g  b u z lá s l  g y ó g y fü r d ő  
i g a z g a t ó s á g a  B u z ia su ir d ó n .

I Kapható Budapesten : É d e s k u ty  L ., W a h lk a m p f ó s  
Ö orög ásványviz-nagykereskedöknéí ós minden tuszer-

és csemege-kereskédésben.

É T .
Pincérek figyelmébe!

Az elismert legjobb és legtartósabb

PENCÉR-CIPŰK
j  csakis ft,.. 6

SERENY ZSIGMONDnAl ,
Budapest, üli., Erzsébet-körut 36

kaphatók. Számos elismerő-levél.bizonyltja a cég szolid 
kiszolgálását.

Állandó nagy választók kész üzleti és mindennemű 
cipSUbcn.

Egy levelező-lapon kérem szives értesítését és azonnal 
szolgálok.

Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab
ban eszközöltetnek.

ra

A főváros legjobb borai.

Van szerencsém a tisztelt szállodai, 
éttermi és kávéházi alkalmazottak 
::: becses figyelmét felhívni az :::

V. kor., Lipőt-körut 21. szám
alatt levő újonnan berendezett ven
déglőmre, ahol állandóan kitűnő 
háziasán készítettmelegételekreggel 
három óráig, saját szüretelésü valódi 
hamisitatlan 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

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

Leves-különlegességek.

Az igen tisztelt p in cé r u rak  szives

bor, pezsgőhöz legjobb Ital. Orvosilag ajánlva mint 
■—  . nyélkasldú éa hugyhajtó hatású. — — ------

A tisztelt pincér, uraknak reklái it, ■ po
harakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, ha le- 
vélileg fordulnak a magyarországi »

lí-V., ZoltAn-ntc* 10. Telefond—78.
-i»- főraktárhoz,
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Consumrészvény-t á r s a ság
Budapest, ÜIS., Kertész-u. 20.
T e l e f o n - s z á m :  6 0 - 1 4 .

Saját szipkagyárában a legcsinosabb kivitelű és legkitűnőbb 
minőségű szivarszipkák készülnek, cégiiyoinással is. 
Saját gyártmányú szivarkahiivelyek. Raktáron gyufák, 
fogvájók, kréták, szivacsok, táblák stb. Nagy raktár 
k á v é h á z i felszerelésekből, sakkok, dominók, 
tekeasztal felszerelések, dákók, bllüárdgoiyók, 
ujságtartók stb. stb, J á té k k á r ty a  gyári raktár. 
© © Képes árjegyzék ingyen. a  m

m m

I I H R H B a H Hi i f i i i n i H i

S*HÜTTL'T IV A D A R
CS, É3 MR. UDVARI SZAUITd 

BUDAPEST. V, 00R0TTYAUTCA 14.

Alapltt.
1854

ilttatott
ben

Sajd. porcélláog>ár Budapesten.
KÉPES ÁRJEGYZÉK KÍVÁNATRA BÉRMENTVE.
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Paát János vendéglője
Wesselónyl-u. és Almássy-tér sarok.
(Budapesti p in c é r e g y le t te l  szemben.)

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

Becses pártfogásukat kéri
Paál János, vendéglős.

H A G G E N M 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 u d a p e s t ,  V . ,  K á d á r - u t c a  5 .
(T e le fo n - s z á m : 14-80.)

Uendégíé's urak figyelmébe I
legmelegebben ajánlom 
a legjobbnak elismert és 
sok Időt s munkát meg
takarító cBerkovits»-fcle

Hektograpli-lapokat
s minden szinben lévő 
téntékat. A nélkülözhetet
len Hekiograph-lap mind
két oldalon többször 
használható és egy ere
detiről 100—120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé 
fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használható. Hektograph- 
tckorcsek és kinioshatatlan ruhajcizS-feslékok minden nagy

ságban rendelhetők

sokszorositó-készülékek, Hektograph-raktárában

B u d a p e s t ,  VI!., S ip -u to a  11. szám.
Árjegyzék bcrinentvc.

K é r j ü k  m i n d e n ü t t

H Ö L I .E

t a r t a l m a s  h o r ,  
finom UditS iz  és 

z a m a t  je l le m zi  pezsgőnket. =====
K ap h a tó :  minden  e l s ő r a n g ú  f U s z e r k e r e a k e d ó a b a n ,  

k á v á h iz b a n  és vendéglőben.

Pannónia Sec” 
p ezsg ő jét
H Ö LL E  J.
cué.nr. én  l t l r .  u d v a r i  s z á l l í t ó

== Budaörs. s

Pincérek találkozó helyed

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

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

Pi ncérek nek ét lapból  5%, szal yónyfüzat aknól  10% Bn gedmóny."   ' " " " "" " ■ 1 -*
B E 8 T 2  J Á N O S
mü'esztergályos, dáké- és billiári^olyú-gyár.

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

Budapest, Ilii., Akácfa-utca55, Dob-utcasarok.
Telefon : 81— 30, Telefon : 81-30.

Kávéházi 
eszközök 
raktára 
és javitá 
műhelye.
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