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Szabadszervezetek tagjai részére i havonta 40 Ilii.

K ávéssegédek, kávéfőzők,
konyhai alkalmazottak!

Étterm i és szállodai alkalm azottak!
Az eddigi békés taktikánk teljes győzel

met aratott a huligánok fölött s igy ehez
minden tekintetben ragaszkodnunk kell. Oda 
kell törekednünk, hogy a békét állandó
sítsuk s épp ezért semmiféle sztrájk, boj
kott vagy más eféle cselekményre nem 
szabad magunkat ragadtatnunk, hanem a 
sérelmet, ha van, rögtön be kell az illetékes 
tényezőknek jelenteni s a hivatalos fórumok 
által elintéztetniink. Semmiféle sérelmet, ha 
az a fennálló szerződésbe ütközik, meglor- 
latlanul nem hagyjuk, de ezzel szemben 
mindenki a rábízott munkát kötelességtudóan 
végezze el, mert csak igy tudjuk a békét 
állandósítani, a szerződést megerősíteni s a 
sárgákat feleslegessé tenni.

Az országos szervezd bizottság.

Zárlat.
Budapest pincérek részére szigorú 

zárlat alatt van. Figyelmeztetjük a 
vidéki szaktársakaí, hogy a zárlat 
Ideje alatt Budapestre senki üzletvál
toztatás miatt ne utazzon.

Értesítés.
Szaklapunk szerkesztősége Ideigle

nesen f.évi augusztus hő l étől Klauzál- 
tér 6. sz., II. em. 9 alatt lesz.

Támadás
a kávéházi munkások ellen.

A munkásság védekezése.
A huligánok kudarca.

A kávésok támadása kudarcot vallott. 
Nagy hűhóval indított provokáló hadjáratuk 
teljesen eredménytelen maradt, mert a 
munkásság átlátott a szitán s nem engedte 
magát beugratni. Ha végignézünk azon az 
akción, amelyet a szervezett kávéházi alkal
mazottak végigvezettek az utóbbi hetekben, 
ezen végigvonul az önvédelem, a fel
világosítás, a fegyelem s a béke. A 
munkaadók pökhendi magaviseletével szem
ben a rendületlen nyugalom, a pimaszkodó 
modorral szemben a higgadt intelligencia 
jellemezte ez a mozgalmat és pedig teljes 
sikerrel, mert a munkaadók nagyobb részé
vel beláttatta az uszitás kártékony voltát, 
békét teremtett minden vonalon s a tagok
ban még jobban felébresztette a mozgalom 
s a szakszervezet iránti szeretet s ragasz
kodást. Ezt igen szépen köszönjük a tisz
teletreméltó sárgáknak.

A kávésok közgyűlése előtt.
A munkásság teljes erejével azon volt 

hogy a felvilágosítás sugarait szórja széjjel 
az egész városban a közvélemény tájékoz-, 
tatására s a munkásság megerősítésére és 
fegyelmezésére. Épp ezért julius 21-én hatal
mas két gyűlést tartottunk a Poós-féle

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

SZERKESZTŐSÉO ÉS KIADÓHIVATAL:
VII. kerület, Hársfa-utca 24. szám, I. emelet 11,
ahová a kéziratok, levelek és pénzküldemények küldendők. 

Kéziratok vluza nem adatnak.

vendéglőben, amelyen valóban óriási töme
gekben jelentek meg a kávéházi, éttermi 
s szállodai alkalmazottak s nagy lelkesedés
sel hallgatták végig a szónokokat. Elnök 
volt mindkét gyűlésen Krausz Ferenc elv- 
lárs, szónokok Vágó Béla, Schönherr József 
s Nagy János elvtársak s még többen, 
amely gyűlések a következő javaslatot fo
gadták el:

A folyó évi julius hó 21-én este a 
Poós-féle vendéglőben megtartott nyil
vános gyűlése a kávéházi, éttermi és 
szállodai alkalmazottaknak kimondja, hogy 
a szakmák összes munkásai minden te
kintetben ragaszkodnak a jelenben fenn
álló békés, szerződéses viszonyhoz s min
den erejükkel ennek állandósítására töre
kednek és ezzel szemben kétségtelen 
tényként megállapítja a nyilvános gyűlés, 
hogy a munkáltatók pusztán hatalmi 
kérdést csinálva munkáskérdésből, a szer
vezett munkásságnak mindenáron való 
letörésére törekszenek. Legfeltűnőbb tanu- 
jele ennek az, hogy a munkásság becsü
letes tömegéből kizárt áruló csapattal 
szoros összeköttetésben, a szervezett 
munkásság sorai megbontását kísérlik 
lépten-nyomon a békés szerződéses vi
szony leple alatt s eme ténykedésüket a 
munkásság nyilt kérdésére se nem tagad
ják, sem nem mentik. így a munkásság 
a nyilvános gyűlésen a közvélemény előtt 
is teljesen tisztázva a kérdést, a bekövet- 
kezendőkért a felelősséget egyes-egyedül 
a munkaadókra hárítja s kimondja:

1. hogy a közvélemény előtt megbélyegzi 
a munkáltatókat eme, a békét fenekestül 
felforgató támadó szándékát;

2. hogy elvárja az intelligensebb, a 
modernebb s tisztességesebb munkáltatók
tól s azoktól, akiknek az exisztenciájára 
pályáznak az uszitók, a békés, szerződéses 
viszony megerősítését-,

3. hogy a munkaadók támadó s rob
bantó szándékaival szemben törhetetleniil 
ragaszkodik az osztályharc alapján álló 
szakszervezethez-,

4. hogy a munkáltatóktól támogatott 
uj egyletet nem ismeri el munkásegyletnek 
s a vele vagy más módon jövő támadá
sokkal szemben a legelkeseredettebb harcra 
kész, amelynek a taktikáját s harci esz
közeit a munkáltatók támadásától teszi 
függővé;

5. és végül, hogy minden nyugtalan
ságért, harcért, a békés munkálkodás 
megakadályozásáért egyes-egyedül a mun
káltatók hatalmi törekvéseit teszi felelőssé.
Ez a határozat felvilágosította a közön

séget, irányt mutatott a tisztességesebb 
munkaadóknak s ami fő, teljesen megerő
sítette a munkásságot.

A hatás.
A kis társaság rettentő dühvei röffent 

össze, mert a munkásság szilárd állásfog
lalása teljesen készületlenül találta őket. A 
sárgák gyorsan röpiratokat bocsátottak ki, 
amelylyel más helyen foglalkozunk; Némái 
Antal ur gyorsan nyilatkozott a kőnyoma
tosok számára. Ebben Némái ur kijelen

tette, hogy a kávésoknak az egész moz
galma csak ^önvédelmi harca* a pincérek 
thihetetlen terrorizmusa ellen*. Ez a kije
lentés, amelyet az ipartársulati elnök ur tett, 
még világosabbá tette a munkáltatók támadó 
szándékát. Ha ők békében akarnának ma
radni, akkor, ha sérelmeik vannak is, a 
szerződés értelmében kutyakötelességük a 
szerződött félhez fordulni, elintézést kérvén, 
nem pedig a sérelmes eseteket, amelyek 
úgy a munkáltatók, mint a munkások ré
széről elkerülhetetlenek, elhallgatni és ha 
kell, uszításra felhasználni. Ha panaszt 
tettek néha, rögtön elintézték a szerződés 
alapján s annak szellemében, a többi panasz 
pedig vakmerő hazugság, amelylyel csak a 
közvéleményt igyekeznek félrevezetni. Ez 
lehet csak a felelet a tisztességes emberek 
tájékoztatására az ipartársulat lenyomatott 
és terjesztett förmedvényére, Némái ur 
brutális kijelentéseire s az ezekben foglalt 
vaskos valótlanságokra.

S az igen tisztelt ipartársulat nem átallotta 
a munkásság hatalmas állásfoglalására még 
azt se elkövetni, hogy a munkásság tiszte
letteljes hangú átiratára adott pökhendi 
válaszát kinyomassa hatáskeltés és uszitás 
végett. Pedig világos, hogy amikor ilyen 
izenetváltás van s az egyik udvarias, a 
másik goromba, perfid, akkor mindig a 
műveltség, a finomság oldalán van a ro- 
konszenv. Az uszitók ezt nem látták meg, 
hanem a finomságot gyávaságnak, beije- 
désnek mondották s mondatták hü csábosaik 
által, csakhogy a sok pénzen előkészített terv, 
a munkaadók s munkások beugratása sike
rüljön.

A munkások meg kiadtak egy hatalmas 
kiáltványt 20.000 példányban s most már 
egészen nyugodtan néztek a jövő elé. Tehet
nek a kávésok, ami jól esik, harc már nem 
lehet a dologból. A közvélemény a miénk, 
a kávésok nagyobb része már tisztán látott 
a dologban, a munkásság erős, fegyelme
zett, négy-öt kávés és ugyanannyi huligán 
miatt még a szempillája se fog rezdülni a 
szervezett munkásoknak.

A közgyűlés tényleg megtörtént. A köz
gyűlés tényleg határozott. A közgyűlés keb
lére ölelte huligánjait, elismerte őket, szer
ződést kötött velük.

Minden ember azt hitte, most kitör az 
általános pincérsztrájk, amely mellett ugyan
csak ütötték a nagy dobot a sárgáék, a 
kávéházak rögtön meg lesznek töltve sárgák
kal s a szervezett kávéházi alkalmazottak 
letörnek örökre.

S mi történt, egy lélek még a fiile botját 
se mozgatta. A kormány, a rendőrség ala- 

osan előkészítve, a vidékre nagy pénzek 
üldve sztrájktörőkért, a sárgák' fogcsattog

tatva várják, mikor lesz rájuk szükség, és 
semmi, semmi. Elveszett Lengyelországi

Kudarc.
Iszonyú vereség érte az uszitókat és a 

sárgákat. A közönség s a kávésok óriási 
többsége fellélegzett. Hát itt nincs sztrájk
ról szó! A pokolba kivánta mindenki 
derék sárgáinkat, akik csakúgy zöldültek a 
béke eme verőfényes napjaiban, amely a 
kávésokkal beláttatta, hogy ezekre a sár
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gákra voltaképpen semmi szükség sincs- 
Az uszitók savanyu arccal néztek szét és 
azon gondolkoztak, hogyan szerezhetnék 
vissza kidobott pénzüket. Nyugalom s béke 
minden vonalon. A sárgák meg egy utolsó 
próbához folyamodtak, amely már egészen 
beigazolja, hogy csak egy-két uszító kávés
ról lehet szó, de ezek is gyávák harcot 
kezdeni, azonkívül napnál világosabban 
kiderült, hogy a sárgák, ezek a jött-ment 
csavargók
kizárólag a főnökökre tám aszkodnak.

Másnap az összes kávéházakba a követ
kező körlevelet vitték szét, amely a fő
pincéreket is szerette volna beugratni a 
huligánbandába:

Budapest, 1908 julius 25.
T. Főpincér kartárs!
Jelen levelünkhez csatolt beiratási lapo

kat azon kérelemmel küldjük meg önnek, 
hogy főnöke segedelmével a kávéssegéd 
alkalmazottakat beíratni szíveskedjen.

A beiratásért jár mindenkitől 1 korona 
és az augusztusi hónapra 2 korona tag
sági dij.

A beiratási lapok felső része vissza
küldendő, az alsót pedig a tag tartja 
meg magának. A tagsági nyugtákat a 
beiratási lapok visszaérkezése után állít
juk ki és kézbesíteni fogjuk.
Vigh István Farkas János

'alelnök. titkár.

Csatolva 4 darab beiratási lap.
Magunk se hittük volna, de nem akadt 

egyetlen föpincér, egyetlen főnök se, aki 
ezeket a bárcákat aláíratta volna, de még 
aki meg is kísérelte volna.

Ellenben a kávéházi munkások állás- 
foglalása által megváltozott hangulatot leg
jobban tolmácsolta az, hogy a szombati 
nap folyamán a «Fészek»-kávéház tulajdo
nosa, Ólmosi József, akit az ellenségei sem 
mondhatnak a szervezett munkások túlsá
gos barátjának, magához hivatta az összes 
pincéreket és kávéfőzőket s kijelentette 
előttük, hogy bár ő kapott az uj egyesület
től belépési nyilatkozatokat, de semmi 
körülmények között nem akar senkit erre 
kényszeríteni, nincs is joga ahoz, hogy 
bárkit is szabad elhatározásában befolyá
soljon s ha a pincérek s kávéfőzők a szak- 
szervezethez ragaszkodnak, ez el nem ve
hető joguk; csak az üzemben a munkáju
kat rendesen végezzék. Ezen nyilatkozat 
súlyát nagymértékben emeli az a körül
mény, hogy Ólmosi József az újonnan 
alakult budapesti kávésok szövetségének 
alelnöke s igy ez is bizonyítja, hogy ez a 
mocskos támadás csak a dühöngő, kudar
cot vallott uszitóbanda müve.

Nyugalom az egyik, teljes fejvesztettség 
a másik oldalon. Ezt a nyugalmat meg
teremteni és állandósítani, gyönyörű munka 
volt, nehezebb, mint a legkeservesebb 
sztrájkot végigvívni s amelylyel a szervezett 
kávéházi alkalmazottak teljes győzelmet 
arattak és pedig olyant, amelyre örökre 
büszkék lehetnek.

A munkásság akciója.
Mi minden alkalmat felhasználunk arra, 

hogy eme jól bevált taktika eredményekép
pen a munkásságot felvilágosítsuk, még 
jobban odakössük a szakszervezethez s a 
fegyelem megerősödésével a kollektív szer
ződést is minél jobban biztosítsuk. Ecélból 
három taggyűlést tartottunk. Az egyik dél
után 4 órakor, a másik kettő késő éjjel és 
hajnalban zajlott le. A taggyűléseken a 
helyiség zsúfolásig megtelt az érdeklődő 
pincérekkel, kávéfőzőkkel és konyhai sze
mélyzettel, mert a taggyűlés közös volt. 
Elnökölt Keszey Flórián elvtárs s a napi
rendet Vágó Béla elvtárs fejtegette. Rámu
tatott, hogy a_ pincérség büszke lehet 
fegyelmezettségére, amely megőrizte attól, 
hogy harcba lépjen, sztrájkot csináljon, 
mert csak azt várták az uszitók s a sárgák. 
Ebben az esetben a békét óhajtó munkál

tatók nagy többsége a körmeik közé került 
volna. Így csak ólálkodnak, de csinálni 
semmit se tudnak, mert mindenki örül a 
békének. Figyelmezteti a munkásságot, 
hogy legyen fegyelmezett s nyugodt, hir
telen erőszakoskodásokkal ne operáljon, 
de mindent a kollektív szerződés szerint 
intézzen el. Így béke lesz és az uszitók és 
a sárgák minden befolyásukat és szerepü
ket elveszítik. Kéri a munkásságot, hogy 
ezen taktika továbbfolytatására adjon fel
hatalmazást a vezetőségnek, mert ez csak 
a béke s a kollektív szerződés szigorú 
betartása utján látja a szakszervezetet s a 
jövő gazdasági eredményeit biztosítottnak. 
Ugyanezen értelemben beszéltek Kovács 
József elvtárs és Keszey elnök-elvtárs is és 
éjjel Nagy István elvtárs s még igen sokan, 
akiknek a beszédei után a taggyűlések a 
következő határozati javaslatot fogadták el 
egyhangúlag:

«A kávéssegédek és kávéfőzők e hó 28-án 
tartott közös taggyűlése kimondja, hogy a 
munkásság minden provokáció ellenére 
nyugodtan dolgozik tovább, ragaszkodik a 
kollektív szerződéshez és mindenképpen a 
béke és fegyelem megerősítésére törekszik, 
mert ezt látja az egyetlen eszköznek arra, 
hogy a munkáltatók többségének békés 
szándékait állandósítsa, hogy a sárgák 
szerepét teljesen fölöslegessé és a szerve
zetet minden támadással szemben erőssé 
tegye.»

A béke végleg megerősödött s nekünk 
rajta kell lennünk, hogy még jobban meg
erősödjék.

Az utolsó vergődések.
A sárgák még mozognak. A kutya se 

törődik már velük, de ők még mindig 
próbálkoznak és pedig hozzájuk méltó 
módon. Julius 29-én, szerdán, elhatá
rozták a sárgák, hogy csütörtök este fel
bérelt alakokkal merényletet követnek el 
egyes kávéházak ellen. Csütörtökön dél
előtt besúgják a rendőrségnek, hogy a 
szervezett pincérek tüntetésre, zavargásra 
készülnek és este ők maguk rendezik a 
zavargást, hogy ezzel alkalmat adjanak a 
belügyminisztériumnak a kávéssegédek szak
szervezete ellen való eljárásra.

Ezt mi megtudtuk s a Népszavában 
lelepleztük az aljas tervet, amely igy a 
füstbe ment. Végső elkeseredésükben mi 
telhetett tőlük: megválasztották Magyaríts 
Gusztit s erről a nevezetes aktusról a kö
vetkező kommünikét adták le a kőnyoma
tosnak :

*A kávéssegédek uj egyesülete, a 
budapesti kávéházi alkalmazottak szak
egylete Magyaríts Ágoston elnöklete alatt 
értekezletet tartott, amelyen az uj egylet 
számos híve volt jelen. Az értekezlet 
elhatározta, hogy rendkívüli közgyűlést 
hiv össze abból a célból, hogy azon a 
kávésok ipartársulatával kötött szerződést 
a tagokkal megismertessék. Ezután meg
ejtették a választásokat. Elnökké Magyaríts 
Ágostont választották. Farkas János titkár 
javaslatára egy szaklap kiadását határoz
ták el, amely már e hó első felében meg 
fog jelenni. Az értekezlet konstatálta, 
hogy tagjainak száma napról-napra sza
porodik és hogy a vezetőségben eddig 
már 40 kávéház van képviselve.»
Ezzel ar erővel már 240 kávéházat is 

írhattak volna derék sárgáink, akiknek már 
kezd az álluk felkopni a kávéssegédektől. 
Ez volt az utolsó trükk s remélhetőleg 
rövidesen ki is adja páráját a tisztes 40 
kávéházas egyletecske.

Tanulságok.
Minden kávéházi alkalmazottnak, bizalmi

férfinak be kell látni, hogyha igy biztosí
tottuk a békét s továbbra is állandósítani 
fogjuk, akkor a sárgák el kell hogy pusz
tuljanak, vagy ha fenn is maradnak mumus
nak, minden jelentőségüket el fogják veszí
teni. Éppen ezért a legmesszebbmenő fe
gyelmet kell megteremteni, hogy mindenki

pontosan betartsa a kollektív szerződést 
s ha jogokat és tisztességes bánásmódot 
követel, akkor adjon cserébe becsületes, kö
telességtudó munkát s korrekt, tisztesség
tudó modort. A bizalmiférfiakra hárul nagy
mértékben az a hivatás, hogy ezt keresztül 
vigyék az üzletekben s épp ezért minden
kor a bizalmiférfinak kell a jó  példával 
elöljárni. A bizalmiférfinak egyáltalában 
nem áll jogában az, hogy a munkaadó 
fölött rendelkezzék, neki utasításokat adjon, 
vagy belebeszéljen az üzem irányításába. 
Neki csak az a hivatása, hogy a vezetőség 
óhajait s rendeletéit a mozgalomra vonat
kozólag végrehajtsa a tagok között, vagy 
ha ezeknek van valami óhajuk, sérelmük, 
ezt kellő tisztességtudó módon tudassa a 
munkaadóval elintézés végett s ha ez nem 
menne, akkor a szakszervezet vezetőségét 
kérje fel az elintézésre, amely el is fogja 
intézni. Több joga nincs. Ellenben köteles
sége a jó munkával, tisztességes, választékos 
modorral, csendes és higgadt magatartásá
val a legnehezebb kérdésekben vagy a 
legbruíálisabb sérelmek esetén is fegye
lemre s higgadtságra nevelni a munkásokat.

Ha az a munkaadó látja, hogy finom, 
müveit emberekkel van dolga, akik még 
amellett becsületesen is elvégzik a köteles
ségüket, akkor a jelenleg fennálló viszonyok 
között sokkal kevesebb lesz a súrlódás, az 
összeütközés. Békés viszonyokat teremtünk, 
amelyek alatt előkészülhetünk a gazdasági 
helyzetünk jövőben való emelésére s poli
tikai jogaink kiküzdésére.

Egyébként be kell azt is vallanunk, hogy 
mindezek dacára még itt-ott el kell készülve 
lennünk arra, hogy provokálnak s meg
támadnak bennünket egy-két elkeseredett 
kávés vagy sárga, de ebben az esetben is 
a legnagyobb higgadtságot s nyugalmat 
tanúsítsa mindenki. Tegyenek rögtön jelen
tést és mi majd megtanítjuk az uszitókat 
a magunk jó! kiválogatott eszközeivel arra, 
hogy ma sokkal jobb a béke, mint a harc.

A szervezett m unkásoké a jövől 
Tehát szervezzük az em beriségeti

Éttermi segédek köréből.

Vigyázzatok!
Alig tettünk a modern szakszervezeti élet 

utján néhány lépést előre, még ki sem tud
tunk bontakozni hadastyánegyleti műkö
désűnk haladástgátló szelleméből, nyílt és 
titkos ellenfeleink máris kivégzésünkre 
szőnek összeesküvést.

A munkaadó uraknak fáj fiatal szerveze
tünk felvirágozása. Sokalják azt a szégyen
letesen alacsony munkabért, amelyet a 
kollektív szerződés előir és fájlalják a 
szerződésileg biztosított jó bánásmódot 
Teringettét, csakugyan igazuk is vanl 
Valóban megérett a pokolra az a szervezet, 
amely nem tűri meg, hogy tagjait leszama- 
razhassa, felképelhesse és holmi kiadós 
hátsó gondolattal a küszöbön kiröpitsel 
Csakugyan borzasztó ez a szakszervezeti 
terrorizmus! Szegény «kenyéradó> még sárba 
se taposhatja azoknak emberi méltóságát, 
akik neki kényelmes palotákat, kalácsot és 
pecsenyét adnak megalázó <borravalós> 
munkájukkal.

Csak egy szerencsénk van, a Fidibusz 
szavaival élve: szél ellen nem lehet pipálni. 
A haladást lehet útjában gátolni, de fel
tartóztatni sohasem 1 Már pedig, hogy mi, 
mikor a szolidaritás óriási erejét felismerve, 
emberi jogaink biztosításáért harci sorokba 
állunk, a modern kornak, minden ember 
boldogságát követelő szellemében cselek
szünk, senki sem vonhatja kétségbe. Utunk- 
tói nem térit el az a frázis sem, hogy 
Ízléstelen, csúnya dolgot végzünk cél
jaink elérésére: terrorizálunk. Az emberiség 
fejlődésének története tele van terrorizmus
sal. A királyságot a főnemesség, ezt a 
nemesség, mindnyájukat pedig a most
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uralkodó burzsoázia győzött le, nem szép 
szóval, hanem véres háborúkkal. És maga 
a szeretet vallása — nem is számítva a 
régebbi vallásokat — koponyalyukasztó 
csákányokkal hódította meg az emberiséget. 
Mennyivel különb a mi ész nélkül annyi
szor átkozott terrorizmusunk, amely nem 
gyilkos fegyverrel, hanem a meggyőződés, 
a kapacitálás eszközeivel, a szolidaritás 
érzetének felkeltésével és izmositásával 
teremt kultúrát és boldogságát. Ha néha 
keményebb eszközt is kell alkalmazni, az 
csak a haladás ellenségeinek kemény kopo
nyájáról tanúskodik. A haladás érdekében 
azonban semmitől nem szabad visszariadni. 
A Vaskapunál dinamittal robbantották szét 
a haladás útját megakasztó sziklákat. Pedig 
évszázadok alatt talán a Duna is elmosta 
volna őket, csakhogy a haladás nem tűr 
késedelmet és magának a természetnek 
is segítségére siet, ahol az kényelmetes- 
kedik.

A fejlődéssel tehát le kell számolni a mi 
ellenfeleinknek, szem előtt tartva az első 
lokomotivval szembeszálló bikának tragi- 
komikumát. Aki a nyugodt fejlődésnek híve, 
az nem a forradalmi anyag összegyűjtésére, 
hanem lecsapolására törekszik. A kutya
szövetségbe tömörült vendéglősök is oko
san teszik, ha mindezt megszívlelve, közös 
ügyeinket velünk együtt békésen tárgyalják 
meg, a hatalmi kérdéseket félreteszik, mert 
különben kétségtelenül valóra válik a köz
mondás: «Aki szelet vet, vihart arat.* És a 
vihar sokszor helyrehozhatlan károkat 
okoz.

Mi sem kivívott jogainkból, sem e jogain
kat biztositó szervezetünkről le nem mond
hatunk. Örülünk, hogy a munkaadó urak
kal szemben biztosítottuk jogainkat és 
örülnénk, ha most időnk és módunk ma
radna tagjaink kötelességérzetének kifejlesz
tésére. A panaszokat eddig is szigorú vizs
gálat tárgyává tettük. Indokolt esetben min
dig kellő megtorlást alkalmaztunk, a tagok 
teljes átalakítása azonban még hosszabb időt, 
sok munkát igénylő feladat. Ezt megakasz
tani nem a dolgok mélyére pillantani tudó 
emberek sajátsága.

Mi mindenesetre készen vagyunk! Sze
retjük a békét, de álljuk a harcot is. És 
készülünk is rá. Minden szaktársnak becsü
letbeli kötelessége ezekben a nehéz időkben 
fokozott mértékben ti ijesitenl kötelességeit. 
A harchoz pénz kell. Nem szabad hátralé
kokat rendezetlenül hagyni. Az ellentállási 
és munkanélküli alap gyarapítása jövő sike
reinknek elengedhetetlen feltétele. Minden 
szakma megtette e téren kötelességeit, az 
éttermi segédek sem maradhatnak el. Ön
tudatunknak. önérzetünknek, becsületünknek 
bizonyítéka lesz kötelességeink minden 
irányban való teljesítése.

Vigyázzatok hát! Az ellenség résen áll, 
megrontásunkra törekszik, harcot provokál'

Nekünk a harcból csak győztesen szabad 
kikerülnünk, mert csak gyáva, hitvány nép- 
sé" adia fe! szerzett jogait!

A Budapesti pincéregylet aug. 1-én 
VII., Wesselényi-utca 18, félemelet alá köl
tözött és rendes ügykezelését meg köréle
tét meg is kezdte. Minden hétfőn és csü
törtökön körestély, amelyre a tagok minél 
számosabb megjelenését kéri s azok ven
dégeit szívesen fogadja a vezetőség.

A Budapesti pincéregylet vezetősége 
felkéri a szaktársakat, hogy egyleti hátralé
kaikat sürgősen rendezzék. Akik három havi 
hátralékban vannak, a titkárnál halasztásért 
sürgősen jelentkezzenek, mert a körhelyisé
geket csakis pontosan fizető tagok vehetik 
igénybe. A helyiségekbe járó tagok a ház
szabályokat pontosan tartoznak betartani s 
a tisztaságra nagy ügyet fordítani.

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

Kávéfőzők köréből.
Kávéfőzők s konyhai személy

zet a harcban.
Voltaképpen mi ellenünk megy az egész 

mulatság. A szervezett kávéssegédeket is 
azért szeretnék letörni, hogy velünk köny- 
nyebben bánhasson ei a kávésság díszes 
serege. De bizony nem engedünk. Szépen 
dolgozunk, nyugodtak vagyunk, de azért 
erősen állunk, mint a Sión hegye. Nem is 
szeretik még a színünket se látni. A neve
zetes 23-iki közgyűlésen küldöttség ment a 
kávésokhoz s egy memorandumot óhajtot
tunk átnyújtani, amitől annyira megijedtek, 
hogy rögtön előhívták a Mihaszna Andráso
kat, akik ott leffegtek jobbra-balra (az ártat
lanok) s az ő védelmük alatt merték csak 
megmondani, hogy azt a memorandumot 
ők nem veszik át. Megérezték ám őkelmék 
mi volt benne. Úgy féltek is ám tőle, mint 
az ördög a tömjénfüsttől. Igazság volt abban. 
Az a sok szerződés és szószegés, amelyet 
mostanában igen sokat hánytorgatnak, szé
pen betűre volt szedve és pedig ami a 
munkaadók részéről volt elkövetve rövid 
idő alatt. így bántak velünk a mi derék 
gazdáink. Ott is hagytuk őket, mint Szent 
Pál az oláhokat. Gyorsan ki is mondották, 
hogy ők a sárga huligánokat fogják támo
gatni s elismerték őket. Ezzel akartak ijesz
teni bennünket. Csalódtak. Bele nem ugrot
tunk semmibe, csak vártuk mi jön. Vártuk 
erősen. De nem jött semmi. Nem is jöhe
tett, mert a szervezett kávéfőzők és a 
konyhai személyzet sokkal erősebben ragasz
kodik osztályharc. alapján álló szervezetéhez, 
mintsem attól eltúnlorodna egy pillanatra 
is. Az uszítok azt hitték, hogy kitör rögtön 
az általános sztrájk s majd letörik és vége 
lesz mindennek. Mi meg mosolyogva vár
tuk: gyertek ti sárgák először. Jött is volna 
a sárga, ha lett volna. De nem volt ám az 
istenadta alig egy-kettő a világon, ez meg 
szégyenletében mind eisomfordált.

így tört meg a huligánok s az uszítok 
mozgalma a szervezett kávéfőzők s konyhai 
személyzet nyugodt, ifegyelinezelt voltán. 
Erre a nyugalomra lesz tovább is szükség, 
mert ezzel tudunk csak a kellő" védelemre 
előkészülni, mert támadásoknak ezentúl is 
ki vagyunk téve.

Berger" tám ad.
Berger Leó borzasztó módon a lelkére 

vetle ezt a kudarcot. Fájt annak a finom 
léleknek, hogy ezek a kedves gyerekek 
olyan csúfos módon, minden bot nélkül, 
el lettek náspágoiva. Gondolta magában ez 
a gyöngye a kávésoknak, ez a legművel
tebb, ez a legfinomabb modorú férfiú, aki
hez képest a Pesti Müveit Társalgó valósá
gos káplárkáromkodás, majd beadok én 
ezeknek a vörösöknek. 5 mindjárt a vasta
gabb vegét fogva a botnak, a konyhán 
kezdte meg a békeakciót. A szervezett 
konyhalegénynek a tarifán alul fizetett heti 
bért s mikor a szervezet ez ellen protestált, 
kijelentette, az ő gyönge lelke ezt nem 
bírja el s hozott sárgát helyette. Mikor 
pedig közbenjártak nála, kijelentette, hogy 
ha a sárga hajaszála meggörbül, akkor 
mindkét szervezet fel lesz oszlatva s a 
vezetőség a fegvházba kerül. A küldöttség 
már a mentőkért akart telefonálni, de aztán 
lecsillapodott a roham.

Hát megérkezett a sárga. Csakhogy egy 
különös eset történt. Az a ritka tünemény 
játszódott le, amikor a sárga szin vörössé 
válik. A beugratott szaktársunk belátva 
hibáját, a következő nyilatkozatot adta le:

Nyilatkozat.
Alulírott becsületszavamra kijelentem, 

hogy az úgynevezett huligán-egylethez 
nem tartozom. Hogy velük szóba álltam, 
ezért bocsánatot kérek a szervezett mun
kásságtól, valamint azért is, hogy a Ber
ger Leó kávéházában testvérárulásra 
engedtem magam felhasználni. De ez 
tudtomon kívül történt. Miután meg

győződtem róla, hogy ugyanaz a Szlovák
Zsiga, aki annak idején gyalázatos árulásá
val a számból a kenyeret kivette, most 
félre akar vezetni a huligán-egylet javára, 
csak azért, hogy ő magának ebből anyagi 
hasznot szerezzen, én tőlük undorral el
fordulok s továbbra is az osztályharc 
alapján álló egyesületnek maradok a 
tagja.
Előttünk mint tanuk: Móré Antal,

Pető József, konyhalegény.
Pálinkás János.

így pusztult el az első sárga s lehetőleg 
az utolsó. A munkaadók nagyrésze belátja, 
hogy minek a harc, amikor béke is lehet. 
Ha mi nyugodtan, rendesen, fegyelmezetten 
dolgozunk, a sárgáknak felkopik az álla. 
Kopjék is minél hamarabb.

A budapesti kávéfőzők szakegyesü
lete 1908 julius 16-án tartotta nagy nyári 
ünnepélyét és dacára a kedvezőtlen idő
járásnak, az ünnepély várakozáson felül 
kitünően sikerűit. A «Kávéfőzők és kávés
segédek dalkara* szebbnél-szebb dalokkal 
mulattatta a jelenvolt vendégeket. A világ
postánál és a tombolajátéknál Bereczky 
Lajosné, Csernák Jánosné és Fűzi Károlyné 
nyerték el a kitűzött dijakat.

A mulatságon a következők fizettek felül:
Garami Ármin 10.—, Katona Géza 5.—, 

Számán Károly 5.—, Strasser Antal 5.—, 
Weingruber Ignác 5.—, Almásy Károly 5.—, 
Goldberger Salamon 5.—,_ Gruber Károly 
5.—, Salzer Ignác 5.—, Éva Lajos 5.—, 
Heszmann Károlyné 6.—, Weinberger Lajos
4. —■, Hanusz Béla 3.—, Znog Ágost 3.—, 
Hungária-szálloda 3,—, Budapesti Jégmüvek 
2.20, Freund A. 3.—, Fejér Gyula 2.—, 
Zboril Vilmos 2.—, Günyög Andrásné 1.—, 
Miklós György 1.—, Magyar Gyula 5.—, 
Mók Ferenc 1.—, Gregus Antal 1.—, Gondos 
István —.60, Farkas János 2.—, Bedner 
György 2.—, Pálfi János 3.—, Hermann 
Gyula 3.—, Balta György 1.—, Rottmayer 
Imre 1.—, Pusák András 1.—, Tóth Vince 
—.50, Duni Gusztáv 1.—, Imre István 2.—, 
Kovács Gyula 2.80, Stefánia-uti kioszk 2.20, 
Hein Domonkos 1.—, Madár Gyula 4.— , 
Pollák Sándor 20.—, Földy Imre 1.—, Láng 
Károly 5.—, Magyarősy János 1.—, Fekete 
Györgyné 2.—, Kovács József titk. 5.—, 
Topid Teréz 2.—, Nagy Istvánná 3.—, 
Dávid Teréz 1.—, Kodrik Mihály 10.—, 
Gáspár Miklós 1.—, Fűzi Károly 1.—, 
Aszalós Zsigmond —.40, Kiss J. Béla —.40, 
Szűcs János 2.—, Egyed János 1.—, Ilics 
Gyula 5.—, Sztraka Antal 1.—, Darabos 
János 1.—, Kozma Imre 3.—, Nagy József 
2.—, Avar Mihály 2.—, Láng Emil 5.—, 
dr. Hoffmann Viktor 2.—, Száraz László 
2.—, Zilahy Imre 2.—, Bayer Marcel 10.—, 
Belovics Ferenc 2.—, Feizinger 4.—, Törley 
és Társa cég 10.—, özv. Luszt Károlyné 
1.50, Jávorszki István —.50, Grünhut Károly 
—.80, Luj Alajos —.80, Antal Izsó 1.—, 
Egle Károly 2.—, Szabó Ádám 2.—, Izer 
Vilmos 1.20, Demény János 1.—, Kurdi 
Flórián —.20, N. N. kávés 10.—, Weisz J. 
p. k. 2.—, Bene Pál 5.20, Nyitrai Lajos 2.—, 
Szalay János 6.—, Földy János 1.—, Bajza 
Istvánná 2.—, Nagy Józsefné 1.—, Bereczky 
Lajos 2.—, Cseri József 1.—, Petus József 
2.—, Kávés-ipartársulat 5.—, Kasznár Nándor
5. —, Maszthaller József 3.—, Poscharnig 
Jánosné 4.—, Nagy Zsigmond 1.—, Nyársik 
János 1.—, Vida Vilma 1.—, Bereczky 
Lajosné 2.40, Kollarcsek Jánosné 1.—, 
Vukolinszky Ántalné 1.—, Zavolszky János
1. —, Selyem István 2.—, Kávéssegédek 
dalkara 8.—, Springut Henrik 10.—, Safáry 
Józsefné 1.—, Takács M. —.30, Papp 
György 2.—, Makray József 1.—, Erzsébet- 
hid-kávéház személyzete 10.—, M. Kovács
2. —, Bakats Taniás 1.— kor.

Úgy a felülfizetőknek, mint a közre
működőknek ezúton mond köszönetét a 
vigalmi bizottság nevében:

Poscharnig János, Csenuík László,
v. elnökök.

Bereczky Lajos, Bene Pál,
főrendező. pénztáros.
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Figyelmeztetjük a szaktársakat, hogy
lapilletékeiket pontosabban fizessék, mert 
ellenkező esetben névszerint fogjuk őket a 
lapban megnevezni.

SZEMLE.
Jön a plurális választójog!

Ma már majdnem teljes bizonyossággal 
megállapíthatjuk, hogy a kormány a vá
lasztójogot a többes szavazat alapján akarja 
reformálni.

A magyar munkások azért és csak azért 
harcoltak az általános választójogért, hogy 
ily módon befolyást szerezzenek az állam 
ügyeire, a közigazgatásra, a bíráskodásra, 
a törvényhozásra és a kormány rendelke
zéseire!, szóval mindarra, mi a munkásjólétet 
szolgálhatná, de amely ma kizárólag a ki- 
zsákmányolók szolgálatában áll. A plurális 
választójog a munkásjólét biztosítására fel
tétlenül alkalmatlan, mert, bár egy harmad
részben feljogosítja a munkásságot a vá
lasztási aktusnál, de az államra, annak 
törvényhozó és végrehajtó hatalmára nem 
egy harmadrésznyi befolyást, hanem semmi
nemű befolyást sem enged a munkásságnak 
a három és két szavazattal bíró kizsák
mányoló osztálylyal szemben. A munkásság 
képviselői, ha egyáltalában képzelhetők 
ilyenek a háromszoros pluralitás mellett, 
arra lesznek kárhoztatva, hogy a gyalázatos 
választójog bilincseivel lekötve, tehetetlenül 
nézzék a munkásság eltiprását. Befolyásuk 
egyenlő lesz a semmivel, mert a burzsoázia 
képviselői nem fognak félni a népszerűt
lenségtől, ha a háromszoros pluralitás fel
menti őket az alól, hogy az egy vagy 
semmi szavazattal bíró munkásság fel
háborodásával törődjenek. Ennek a vá
lasztójognak eszerint úgy a munkásság 
érdekvédelméhez, valamint annak céljaihoz 
semmi köze sincsen, ez a rabszolgaság 
újabb formája. Az az idő, mikor a mun
kásságot tessék-lássék parádékkal, néhány 
eleve tehetetlenné tett mandátum odaaján- 
dékozásával be lehetett csapni, elmúlt. Ma 
nemcsak a kormány tudja, mit akar, tudják 
ezt a munkások is és készek lesznek ilyen 
értelemben cselekedni, mert valóban: 
többre becsüljük a nyílt jogfosztást, mely 
felébreszti szivünkben mindig győztes gyű
löletünket, mint az alattomos félrevezetést, 
mint a becsapottak lealázó és megszégye
nítő sorsát.

A közel jövő csatasorba szólít minden 
munkást és a jelen készenlétet követel. 
Arról van szó: visszasülyedjiink-e a szol
gaságba, felejtsük-e cl a felegyenesedett 
testtel és felemelt fővel való járást, mond
junk-e le a kivívott pihenőről, családi éle
tünk boldogságáról és szórakozásairól? 
Ma igen, akkor fogadjuk el a plurális 
választójogot. Ha azonban meg akarjuk 
őrizni keserves küzdelmekben szerzett 
jogainkat és ha azokat még ki akarjuk 
terjeszteni, akkor álljunk csatasorba és 
törekedjünk arra, hogy munkástársaink is 
csatasorba álljanak.

A korm ány szociálpolitikája a tönk 
szélén.

A koalíciós kormány telhetetlen kizsák
mányolási szenvedélye tudvalevőleg első
sorban a munkásbetegsegélyző pénztárak 
ellen fordult, A pénztárak autonómiájának 
elrablása, a munkáselem szerzett jogainak 
megcsonkítása és befolyásuknak megcsök- 
kentése, a tisztviselők politikai szabadságá
nak eltiprása és a hitvány szabadság
roncsokat tartalmazó törvényeknek alávaló 
elferdítése: ezek voltak a kormánynak és a 
kormánycsatlósoknak alkotásai működésűk 
első éveiben. E sok csalárdság, brutalitás 
és törvényszegés ellenében azt legalább el 
lehetett várni, hogy a pénztár működése a 
munkásokkal szemben a reá rótt feladatok
nak meg fog felelhetni. Most nyilvánvalóvá 
vált, hogy az igényjogosult munkások 
állandó megrövidítése, hogy az ügyek le
bonyolítása körüli nehézségek és sikaniro-

I zások a pénztár anyagi tönkjére vezetnek: 
a pénztárt fojtogatja a milliókra rugó 
deficit.

A pénztár felsőbb fóruma, a munkaadók 
hatása alatt, megsemmisítette az igazgató
ság azon határozatát, mely a kisiparosok 
járulékainak emelésével törekedett a pénz
tár deficitjét eltüntetni. Mi a munkásság 
szempontjából szintén rosszaltuk a járulék 
felemelését, hiszen a munkáspénztárak 
szerte az országban virágzó intézmények 
voltak, és ha a kormány szükségesnek tar
totta autonómiájuk elrablását, ne egyenesen 
a munkások filléreiből, hanem állami pén
zekből födözze baklövéseinek költségét. 
De ha ma a kormány expoziturája azzal 
áll a munkásság elé, hogy a pénztár defi
citjét kizárólag a munkássággal, a munkás
ság legnyomorultabb betegeivel akarja 
megfizettetni, akkor ez ellen az alávaló, 
törvénytelen és véresen kegyetlen jogtiprás 
ellen lelkünk mélyéből tiltakozunk és küz
delemre hivunk mindenkit, kinek elemi 
érdekeit csorbítja e szociálpolitikai uzsora.

Szterényi megbízottai a beteg munkások 
39 heti táppénzéből 19 hetet akarnak el
vonni a pénztár deficitjének jödözésére. 
Ezentúl csak 20 hétig jár a beteg munká
soknak táppénz, a nyomor tetőfokán el
vonja a segélyt a kormány telhetetlen 
szociálpolitikája. E ténynyel szemben hall
gatásnak tovább már helye nem lehet és 
mi is csatlakozva a Pozsonyban és szerte 
az országban felhangzó tiltakozáshoz, ki
jelentjük :

Az osztálytudatos munkáspártnak, az 
osztálytudatos munkásság minden szerve
zetének és a pénztáraknál működő szervé
nek első kötelessége e fosztogató «szociál
politika» humbugjának veget vetni és a 
munkások százezreinek elemi létérdekeit z. 
pénztárban megvédeni. Ezt várjuk, ezt hir
detjük, ezt követeljük minden energiánkkal 
és nyomatékosan.

Beismerés.
A Magyar Vendéglős és Kávés Ipar | 

vígan, farkcsóválva csahol a szervezett pin
cérekre, A hűséges ebnek azonban nincs 
annyi esze, mint a gazdáinak és sokkal 
közvetlenebbül árulja el rokonszenvét azok
kal szemben, akiknek a dolgában gazdái 
eddig a ködös titkolódzás, vagy a közöm
bös passzivitás leplébe burkolództak. Ha 
ez nem történt volna meg, akkor szót se 
vesztegetnénk erre a pulira s csak a 
Pasteur-intézetre bíznánk a gondoskodást. 
Azonban annyira tele van a legmeggondo- 
latlanabb s legbutább elszólásokkal, hogy 
ezeket le kell szögeznünk e lap hasábjain, 
azzal a fájó sejtelemmel, hogy az ügyetlen 
kutyust el fogják csapni. Pedig soha jobb 
ellenséget nem kívánhatunk magunknak.
A buta ellenség megfizethetetlen.

Például: sok összevissza képtelen beszéd 
után megállapítja a következőket:

«Szokásos, ismert fegyvere ez a szer
vezeti taktikának; most azonban nem fog 
beválni, mert szuppoziciója az, hogy a 
sárgákat le fogiák törni. Ez pedig nem 
fog bekövetkezni, m ert a kávésok lét
érdeke, hogy ezek éljenek és m eg
erősödjenek egyletükben, különben 
vagy elvesztik m indenüket, — vagy 
pedig — a két egylet romján m aguk  
állítják fe l  az ipartársulati m u n ka 
közvetítőt s akkor úgy a szervezett, 
mint a sárga pincérek egylete fölöslegessé 
válik.

Inter duos litigantes, tertius gaudet.* 
Éhez egy szó kommentárt nem füzünk. 

A kávésoknak létérdeke, hogy a sárgák 
éljenek. Kitűnő. Éppen ezt tagadták  ed
dig a főnökök és a sárgák. A puli az ő 
közvetlen csaholásával beismeri. Köszönjük 
a felvilágosítást, de ezt már régen tudtuk, 
Egy hiba volt csak, hogy ezt eddig az 
ellenfél nem ismerte be. Megtette helyet
tük a Magyar Vendéglős és Kávés Ipar. 
Köszönjük a ió agitációs anyagot. Legye
nek nyugodtak, jól fel fogjuk használni.

Az uj ipartörvényről.
A proletármozgalom a világ minden or

szágában .szociálpolitikai* érzéket ébresz
tett fel a .munkaadókban* és kormányaik
ban. Amily mértékben nőtt a munkásmoz
galom ereje, oly mértékben nőtt ez az 
érzék, a szeretet, jóakarat, melyet a kapitaliz- 
más egyszerre flöfedezett magában .munka
társai®, a munkások iránt.

Ez a szociálpolitikai .érzék* országok 
szerint más- és másképp nyilatkozik meg; 
a munkásmozgalom ereje szerint. Néhol 
igazán szolgálja a munkások érdekeit, — 
konc, melylyel az osztályellentéteket szeret
nék kiküszöbölni — másutt a .dolgozni 
akarók* megvédése s a munkásmozgalom 
erőszakos letörése a cél.

Nálunk, ennyi külföldi példa után, most 
a koalíciós kormány szánta rá magát a 
szociálpolitikai törvényhozásra. Aki ismeri 
a magyar ipari viszonyokat, az tudja, meny
nyire elkel nálunk egy kis szociálpolitika. 
Az ország nem ipari lakosainak óriási tö
mege földmives proletár, ami Magyarorszá
gon egyértelmű a rabszolgával. Ahol a kapi
talista termelési rend teljes polgárjogot 
nyeri, például a tulajdonképpeni gyárakban, 
ott az állapotok rosszabbak, mint a Nyugat 
bármely országában, mert hiányzik a szo
ciálpolitikai törvények ellensúlyozó eieie. 
Akármilyen nyomorult, sokszor meghamisí
tott az a statisztika, ami a magyar viszo
nyokról megjelenik, éppen elegendő arra, 
hogy rettenetes Medusa-főt láthasson a 
kapitalizmus arcáról fellebbenő fátyol mö
gött. Talán maguk az uralkodó osztályok 
is megrémülnének a hazai állapotoktól, ha 
kormányaink és parlamentjeink — mint 
Angliában már í820-tól kezdve — perio
dikus vizsgáló bizottságokat küldenének ki 
a gazdasági viszonyok tanulmányozására, 
ha ezeket a bizottságokat ugyanolyan telj
hatalommal ruháznák fel, mint Angliában, 
az igazság kiderítése céljából, ha sikerülne 
e célból ugyanolyan becsületes, pártatlan 
és kíméletlen embereket szerezni, mint 
Angliában.

Ehelyett kis és nagy zsarnokok kénye- 
kedvére volt bizva mindezideig a magyar 
munkásmozgalom s az egész munkásügy 
általában. Minden kormány- s rendőri bru
talitás ellenére a magyar munkásmozgalom 
mégis szépen erősbödött s sok igazi előnyt 
vivott ki magának. A munkások ereje 
végre nálunk is megmozdította a kormányt. 
Persze külföldön a viszonyok javítása a fő
cél. Nálunk csak a viszonyok javításának a 
lehetetlenné tételéről lehet szó.

Két év óta csőstül hull a ^szociálpolitikai 
áldás*. A földmives-rabszolgát még jobban 
gúzsba kötötték, egyenesen földesura bírás
kodása alá hajtják. Leigázták a vasutasokat, 
a gazdasági cselédmunkásokat. A két év 
alatt a hatalom minden eszközével zaklat
ták, igyekeztek megtörni a munkásszerve- 
vezeteket. Most pedig megcsinálják a 
sztrájktörvényt. Előttünk fekszik a terve
zet, az ipartörvény tervezetének második 
része.

Aki a kormány eddigi tevékenységéről 
ítélve rosszat jósolt a javaslatról, annak 
távolról sem volt igaza. Ez a tervezet még 
a rossznál is rosszabb. Speciális, hazafias 
elnyomó módszerek tarkán váltakoznak 
benne nemzetközi módszerekkel. Köztük 
itt-ott feltünedezik egy-egy liberális rendel
kezés, de nem szabad elbizakodnunk : kö
zelebbi megtekintésre azok is szertefoszla
nák, szétpattanak, mint a szappanbuborék.

A tervezet 541. §-a kimondja, hogy a 
sztrájk — vagy kizárás — jogérvényes, de 
csak ha az .a törvénybe, illetve a törvényes 
szabályokba vagy a jó  erkölcsűiébe" nem 
ütközik. Amit eddig a munkás évtizedek 
óta megtett törvény nélkül, sőt ellenére, 
azt megteheti ezután törvény alapján. De 
óvakodjék a .jó erkölcsök* megsértésétől! 
S mi az a jó erkölcs? A munkásnak a 
szolidaritás — ez törvénybe ütközik s bűn 
a kapitalizmus szemében. A kapitalista sze
mében a megalázkodás, a kizsákmányolha-
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tás stb., ezt ugyan megengedi a törvény, 
de nem tűri a munkás. Nagyon furcsa 
dolog tehát ez a «jó erkölcs*, akárcsak a 
«józan polgári ész» s ezt törvényes akadá
lyul megtenni nem egyéb, mint szolgabirák 
s rendőrkapitányok önkényére bízott kan- 
csuk-paragrafus, kik nem fognak habozni 
minden sztrájkot s a munkások minden 
megállapodását a «jó erkölcsökbe* ütköző
nek jelenteni ki. S ezek a «jó erkölcsök* 
aggodalmasan sokszor vigyorognak az ol
vasó szemébe a javaslatban.

Másik ilyen kancsuk-paragrafus az 545. 
Eszerint tilos a munkabeszüntetés, «ha az 
a szerződő félnek, a másik szerződő fél 
kezelésére, megmunkálására, gondozására 
stb . . . bízott vagyonát megsemmisülésnek 
vagy lényeges megrongálásnak . . . teszi 
ki." Sztájkba lépnek a kávéfőzők s össze
fut a tej. Idegen vagyon lényegesen meg
rongálódott, a sztrájk jogtalan s büntetendő. 
S nincs a világon sztrájk, melynél ilyen
fajta «lényeges megrongálódást* egy icike- 
picike rosszakarattal megállapítani ne le
hetne. Rosszakarat pedig lesz bőven, erre 
zálog a múlt. Igaz, hogy a kizárás is tiltva 
van ugyanebből az okból. De van-e mun
kás, akinek volna a munkáltató «kezelé- 
sére, gondozására* bizott ingó vagy ingat
lan vagyona?

Általában csak úgy dühöng a javaslatban 
az egyenlőség. Legtöbbször ott, ahol a 
munkásságra nézve semmit, a munkaadók
nak igen sokat jelent. Munkaadók s mun- 
sok egyaránt kiróhatnak tagjaikra 1000 ko
rona rendbírságot (702. §) egyaránt köve
telhetnek kötbért 5000 koronáig. A mun
kásnak nincs 5000, de még 1000 koronája 
s m, de van a munkaadókak s e rendelke
zésnek úgy sincs egyéb célja, minthogy a 
munkaadókat kösse kizárás esetén.

Egész szakmáknak tilos a sztrájk. A leg
fontosabb szakmáknak természetesen: «a 
vízzel vagy világítással való ellátásra szol
gáló üzemekben, folyam- vagy tenger- 
hajózási, úgyszintén átkelési (komp) válla
latoknál* stb. Ugyanigy tilos a munkát 
iparos (kereskedő) tanulóknak beszüntet- 
niök, vagy őket kizárni, amivel a munka
adóknak olcsó munkaerő biztosittatik sztrájk 
vagy kizárás esetén !

Legfontosabb a tervezetnek az ipari és 
kereskedelmi egyesületekről intézkedő része. 
Itt domborodik ki legjobban a törvénynek 
«etirópaisága* : mindent megenged elvben, 
mindent tilt a gyakorlatban. Az egyesülés 
szabad, de a törvényben meghatározott 
módon és feltételek mellett. S mik ezek a 
feltételek! Kormány, alispán, szolgabiró, 
rendőr, csendőr kénye-kedve szerint turkál
hat ezentúl a szakegylet irataiban, részt- 
vehet, sőt meghívandó a közgyűlésre, leteheti, 
elcsaphatja a vezetőséget, utasításokat adhat, 
a hatalmaskodás minden eszközével be
folyásolhatja a vezetőséget. A szakegyesü
let jövendő vezetősége — ez a javaslat 
célja — ne a munkásságtól függjön, hanem 
a kormányhatalomtól. Az egyesületek ugyanis 
hatósági felügyelet alatt állanak. A fel
ügyeletet gyakorolja: a járási főszolgabíró, 
rendőrkapitány, Budapesten az elöljáróság. 
Ezek a közegek az egyesület elöljáróságát 
feloszlathatják, uj választást rendelhetnek 
el, «ha az egyesület törvényszerű célját és 
hatáskörét túllépi, vagy a törvénynyel . .. 
rendeletekkel . . . stb. ellentétes működést 
fejt ki*. Taggyűléseken a hatóságnak joga 
van megielenni. Ezzel tökéletes a kép. 
Amit eddig rendőr-csendőrtörvény elle
nére, önkényiileg lett meg, most törvénye
sen teheti majd meg minden magyar köz- 
igazgatási zsarnok.

Az egyesületeket jogi személyeknek 
ismeri el továbbra is a törvénytervezet, 
de egyetemlegesen felelőssé is akarja tenni 
ő k e t  az általuk kötött szerződésből kifolyó- 
tag tagjaik ellen támasztott pénzbeli köve
telésekért. Egy olyan külföldi intézkedést 
honosít meg ezzel a tervezet, mely már 
csődött mondott Angliában, ahol rövidesen 
meg is szüntették. Ugyanez a helyzet a 
döntő s választott bíróságok esetében.

A szociális béke, az osztályok közötti 
harmónia nyárspolgári álmait akarja a 
javaslat valóra váltani, de — külföldi pél
dák mutatják — minden ilyen kísérlet cső
dött mondott eleddig.

Utolsó része a javaslatnak a munkás- 
kamarákról szól. Azt hinné az ember, 
valami érdekképviseletfélével van szemben. 
Mélységes csalódás! A munkáskamara 
egyetlen feladata, hogy «véleményt nyilvá
nítson és javaslatokat tegyen, . . . statisz
tikai adatokat gyűjtsön.* Bezzeg más hatás
kört akar juttatni a kormány a gazdasági 
munkáltatók érdekképviseletének, a mező- 
gazdasági kamarának 1 Az állam minden 
eszköze készen áll ott, hogy a munkást 
lenyomja, de egyetlen rendőre nem moz
dul itt, mikor a munkások érdekeiről 
van szó.

íme, a tervezet főbb részei. Az ipar
törvény tervezetének első része mély 
csalódást okozott azoknak, akik azt hitték, 
hogy a kormány — legalább a munkál
tatóknak tett kedvezések ellensúlyozásául — 
a munkások helyzetén is javít majd valamit. 
Sem az iparfelügyelők hatáskörét ki nem 
bővitette, sem számukat nem szaporította, 
a gyermek- és női munka védelméről nem 
gondoskodik, maximális munkaidő, mini
mális munkabér megállapítására nem is 
gondolt. A második rész még keservesebb 
csalódást okozhat, az egyenlőség csillogó 
mezébe takargatott rendőruralom szentesí
tése ez a javaslat. Talán ezért jelentette ki 
a kereskedelemügyi miniszter is, hogy a 
javaslatot nem tekinti véglegesnek? De
hogy, dehogy! Pusztán azért, hogy a 
munkáltatók még azt a kis jóravalóságot is 
gyökerestül kitéphessék, ami talán itt-ott 
— bizonyára a szerzők akarata ellenére — 
belecsúszott.

Ez a törvény mutatja, mit hoz a mun
kásság számára az oszíályparlament kor
mánya. S előreveti már árnyékát ezzel egy 
irtózatos rendszer, amely végleg gúzsba 
akarja kötni a munkásságot. Ha eddig nem 
tette a munkásság, ma össze kell szedni 
erőit, egy pontba tömöriteni s egy pontra 
lesújtani vele, az osztályparlamentre. Ha ezt 
sikerül legázolni, mentve vagyunk. A gyüle
kezés és egyesülés szabadsága felszabadul. 
Ha nem, akkor hosszú évekig nyomorult 
rabok maradunk.

Szervezett éttermi és kávéházi munkás 
szervezetlent nem tűr maga mellett.

HIVATALOS RÉSZ.
Munkanélküli alapra a következő 

adományok érkeztek junius hóban : Hciman 
József 50-—, Langer Illés 30'—, Newyork 
személyzete 4'20, Oeliért személyzete T60, 
Forgó személyzete 10’—, Amerikai park 
személyzete 20’—, 1-ső persely 20'—, 
Freund Lajos 10' — , Mittermayer 10'—, 
Langenbach György 10'—, Cairo személy
zete 2'ö4, Fischer János 6'—, Langer Illés 
ő'— korona.

A budapesti kávéssegédek szak
egylete által kezelt Törley-féle alapítvány 
kamatait a választmány Sch/esinger Sándor
nak adta ki.

Jegyzőkönyv a Budapesti pincéregylet 
folyó évi július 7-én tartott választmányi 
üléséről. Elnök Vizváry Béla. Titkár Faber 
Oszkár.

Elnök üdvözli a megjelent választmányi 
tagokat, a választmányt határozatképesnek 
jelenti ki s az ülést megnyitja.

Titkár kéri, hogy a Kerületi munkásbizto- 
sitó pénztártól érkezett felhívás értelmében 
öttagú bizottságot küldjenek ki, az éttermi 
segédek táppénzkérdését tárgyaló érte
kezletre.

Titkár jelenti, hogy Rózsavölgyi Béla a 
körkezelői állást, a választmány megálla
podása szerint, elfogadja.

Titkár benyújtja a titkár és ügyvezető 
májustól augusztusig bezárólag szóló havi

50 korona drágasági pótlékra vonatkozó 
kérelmét. Megadatik.

M. Kovács József házirendet mutat be.
Kapcsinovits Antal alelnök a kisebb be

ruházási költségek megvételére az elnök
ség felruházását kéri. A felhatalmazás meg- 
adtatik.

Vizváry Béla elnök bejelenti, hogy el
foglaltsága meggátolja elnöki tisztségének 
pontos betöltésében, nem akarja, hogy 
azért az egylet érdekei miatta szenved
jenek. Kéri a lemondását tudomásul venni. 
Több hozzászólás után elnök a költözkö
désre s egyéb sürgős ügyekre való tekin
tettel egyelőre megtartja tisztét, elfoglalt
sága miatt azonban az üléseken meg nem 
jelenhet.

Boór Jenő bejelenti berlini útját. Be- 
szániolás végett taggyűléshez utasittatik.

Ülés vége.
Kmf.

Április hóban.
Bevétel:

Pénztármaradvány a múlt
hóról-----------------------  2.26.67 kor.

Tagdijakban befolyt — — 2013.- «
Tekeasztal (játékdijakból be

vétel) — ........  — — — 335.32 «
Kártya (játékdijakból bev.)_____ 32.— «

Összesen
Kiadás

Személyzet fizetése — 
Általános költségért — 
Hírlap előfizetésért — 
Rendkívüli segélyért — 
Népszava könyviceresk. 
Kártyatisztitásért — — 
Pénztármaradvány— — 

Összesen
Május hóban.

Bevétel:
Pénztármaradvány a múlt

hóról— — — — — — 819.99 kor.
Tagdijakban befolyt — — 3647.20 e
Behatási díjban befolyt — 350.-- «
Tekeasztal (játékdijakból be

vétel)— — — — — — 252.04 «
Kártya (játékdijakból bev.) 82.20 «
Biztosítási törlesztés után

bevétel .............- ....... - 40.— «
Pesti hazai első takarék- 

pénztárnál elh. folyó- 
számla-pénzf elvételért — 1600.— «

Összesen — 6791.43 kor
Kiadás:

Személyzet fizetése — — 1841.42 kor
Általános költségért ------  975.25 «
Kártyatisztitásért ------  — 12.— «
Leltár beszerzésért ------  7.20 «
Jogvédelem — — — — 69.44 «
Pesti hazai első takarék- 

pénztárnál elh. befizetés
ért f .— — — — — — 1000.— «

Házbér------ ---------- ------ 2050.— «
Népszava könyvkeresk. — 68.76 «
Fogyasztás(italbeszerzésért) 43.20 «
Hírlap előfizetésért — — 11.20 «
Pénztármaradvány— - 71096

Összesen — 6791.43 kor
J u n i u s  h ó b a n .

Bevétel:
Pénztármaradvány a múlt 

hóról— — — — — — 710.96 kor
Tagdijakban befolyt ------  2197.— «
Beiratási díjban befolyt — 180.— «
Tekeasztal (játékdijakból be

vétel)— — — — — — 169.46 «
Kártya (játékdijakból bev.) 21.60 «
M. kir. pénzügyigazgatóság 

hitelügyi csoport III. oszt.
Fohner J.-féle alapítvány 
I. évi kamatja — — — 400.— «

Biztosíték, óvadéktörlesztés_____ 20.— *
Összesen — 3699.02 kor.

2607.43 kor.

1101.23 kor. 
466.56 «
31.60 «
28.— « 

150.— *
10—  «  

819.99 «
2607.43 kor
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Kiadás:
Lapjárulékért .........— 350.— kor.
Általános költségért — — 317.82 «
Lefkovits |. és T s a ------ 58.70 «
Jogvédelemért — — ....... -
Frohner J.-féle alapítvány

100.— «

kamatja — — — — — 400.— «
Rendkívüli segélyért — — 20.— «
Személyzet fizetése — — 1117.70 «
Kártyatisztitásért — ------- b.24 «
Pénztármaradvány-............ 1328.50 «

összesen — 3699.02 kor.

Szervezeti ügyek.
Nyilatkozat. Alulírott ezennel kijelentem, 

hogy abbeli hibámat, hogy a vezetőség 
nevét jogtalanul felhasználtam, kijelentem, 
hogy ezen eljárásomat megbántam, ezért 
bocsánatot kérek s Ígérem, hogy mozgal
munknak ezentúl kötelességtudó katonája 
leszek. Kohn Izsák.

Nyilatkozat. Alulírott ezennel bocsánatot 
kérek Brémer Sándor alkalmazottamtól, 
amiért őt megsértettem.

Bártfafürdő, 1908 julius 29.
Kovács Imre, Oartner Mór.
Süket Nándor,
Szabó Pál,
Steril Bernit,

tanuk.
Nyilatkozat. Ezennel kijelentjük, hogy 

ama hir, mintha mi bárcát irtunk volna alá, 
a legalávalóbb rágalom, amelylyel szemben 
tiltakozunk minden erejével becsületes 
meggyőződésünknek s kijelentjük, hogy 
Utolsó csepp vérünkig rendületlenül ragasz
kodunk az osztályharc alapján álló szak- 
szervezetünkhöz.

A Riviera-kávcház egcsz személyzete.
Bocsánatkérés. Alulírott bocsánatot ké

rek a Club-kávéház összes személyzetétől 
a tél folyamán általam elkövetett durva sér
tésért és fogadom, hogy a szervezett mun
kásokat többé rágalmazni nem fogom.

Özv. Palkovits Károly né, 
szakácsnő.

V., Lipót-körut, 16. sz. vendéglő.

Készüljünk a választójogért foly
tatandó ütközetre!

A munkások és a tudomány.
Az uralkodó osztályok hatalmát a kapi

talista társadalomban számos intézmény 
védi. A dolgok összefüggésénél fogva min
den ilyen védelmező intézménynek van 
egy második ábrázata, egy támadó ábrá
zata is, amelylyel a tőkések ellensége felé, 
a munkásosztály felé fordul. A hadsereg, 
az igazságszolgáltatás, a törvényhozás, a 
közigazgatás, az egyház, az iskola: mind
annyi egy kereke, hengere, csavara annak 
a tömérdek gépezetnek, amely a mai tár
sadalomban a munkásosztály szolgaságban 
való megtartására van rendelve. De mind
ezeknél van egy hatalmasabb és megbíz
hatóbb szövetségese, támasztéka a hatalom 
urainak: a nép nagy tömegének tudatlan
sága.

A betű öl — mondja egy gyakran hall
ható szálló ige. Valóban öl a betű, de nem 
olyan értelemben, ahogy azt a szálló igét 
használni szokták. Öl a betű: megöli a 
tudatlanságot, megöli a bárgyú belenyug
vást, megöli a szolgaság szellemét, megöli 
az érdekek félreismeréséből származó hely
telen cselekvést, megöli az egymáshoz tar
tozó emberek között az irigységnek és 
egymásra törésnek rut szellemét. Öl a 
betű: az isten és urak nevében és javára 
gyártott hazug legendákat, megöli a szen
vedés és nélkülözés örökkévalóságáról ter
jesztett hamis tanításokat, szóval megöl 
mindent, ami a fejlődés, a boldogulás és 
az egész emberiség felemelkedésének gátja 
vagy megakasztója.

Egyik leghíresebb beszédében a mun

kásságnak és a tudománynak egyesüléséből 
remélte Lassalle a mindannyiunktól sóvár
gott jobb időnek eljövetelét, mert csak e 
kettőben van forradalmi erő és csak ezek 
tudják lerombolni a régi világot és felépí
teni az újat. Ezért kellett és ezért lett a 
modern munkásmozgalom egyik oldalról a 
legnagyobbszeríi kiilturmozgalommá, amely
nek nincsen mása a történelemben. Csak 
a munkásság felvilágosítása, csak a kopo
nyák forradalmositása után lesz lehetséges 
a társadalom forradalmositása.

Ennek a nagy műnek a véghezvitelén 
dolgozik a szocialista sajtó, a szocialista 
irodalom és szocialista oktatás. Ezen nagy 
mü egy szerény, de fontos harcosának 
támogatására és megmentésére szólítjuk fel 
a szervezett munkásságot. A Szocializmusról, 
a szociáldemokrata párt tudományos folyó
iratáról van szó, az egyetlen tudományos 
magyar folyóiratról, amely a munkásmoz
galom kérdéseit mindig a szocializmus el
veinek szempontjából vizsgálja és amely a 
politikai és gazdasági életnek a napi sajtó
ban lehetségesnél mélyebben szántó birá- 
latával az agitáció hathatósabbá tételére 
törekszik. A politikai és gazdasági munkás
mozgalomban dolgozóknak avagy iránta 
érdeklődőknek nélkülözhetetlen ez a folyó
irat. Bizonyos, hogy a tényeknek, az agitá- 
cióban értékesíthető tényeknek olyan so
kasága van benne, amelynek felhasználása 
lényegesen megkönnyítené az agitációt és 
állandósítaná az eredményeket. A szerve
zett munkásság jól tudja, hogy nem elég 
a közömbös munkást a szervezetbe be
vonni, hanem a szocialista tudás, a felvilá
gosítás fegyverével állandó, megbízható ka
tonává keil nevelni. Ebben a nevelésben a 
magyar pártirodalomnak szegénysége mel
lett igen fontos hely illeti meg a Szocializ
must. Támogatása nagyon kevés áldozattal 
jár, amely az egyes munkás, de a szerve
zet számára is meghozza gyümölcsét. Amely 
szervezet tagjai állandóan és figyelmesen 
olvassák a Szocializmust, félreteszik szá
mait, hogy a benne elhalmozott rengeteg 
tanulságos tényt alkalomadtán gyűléseken, 
értekezleteken felhasználhassák, ott a szo
cialista tudás nagyobb, az osztályharc tü
neteinek felismerésére helyesebb és igy a 
harcban vagy rossz időben való megbízha
tóság is nagyobb lesz.

Azok a nagy érdekek, amelyek a mun
kásság tudományos nevelésével kapcsola
tosak, megkövetelik, hogy minden szerve
zet, minden szervezett munkás álljon a 
Szocializmus előfizetői, olvasói és terjesz
tői sorába. Tegyen mindegyik negyedany- 
nyit érte, amennyit a kutyaszövetség tagjai 
a Munkaadóért, az Omge emberei a Ma
gyar Gazdák Szemléjéért tesznek és akkor 
nem áll majd a magyar szervezett mun
kásság ama szégyenletes tény előtt, hogy 
éppen ily nagy feladatok küszöbén, esetleg 
meg kell szüntetni az egyetlen szocialista 
tudományos folyóiratot.

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

A szocializmus elemei.1
Az ész erő s igy az ész boldog

ság . . .  A tudományos emberfő 
mennyisége a nemzet igazi 
hatalma.
(Széchenyi Is tvá n  g r .: A  hitel.)

A polgári társadalom kétségtelenül kiváló 
reformátorának fenti mondásáról éppen úgy 
megfeledkezett, mint Széchenyi egyéb 
dicséretes törekvéseiről, mert különben 
kaszárnyák és ágyuk helyett iskolákat és 
tankönyveket kellene embertársainak aján
dékozni. De az ő érdekük a modern 
tudományos szellem minél szélesebb réteg
ben való elterjesztésénél fontosabbnak 
tartja az embergyilkolás művészetének

1 A cikk Írója, Fáber Oszkár elvtárs a festők VII. 
kcr. csoportjában előadott anyagát dolgozza fel 
folytatólagos cikkekben Szerit.

oktatását és régi, elavult mesék igazságként 
való hirdetését. így áll rendelkezésükre a 
jólétért küzdő munkások elnyomásánál 
katonaság, papság és megvesztegetett 
«tudósok> serege.

Velük szemben az elnyomott millióknak 
csak egyetlen ütjük marad a boldogsághoz: 
a szociáldemokrácia. Semmiféle más moz
galomtól nem várhatnak üdvösséget. Hogy 
a megváltást Ígérő vallások, a földi jóléttel 
hitegető polgári pártok hová vezetnek, azt 
a statisztikai évkönyvek bizonyítják. A 
társadalom nagy része nap-nap után jobban 
rohan le a nyomorúság lejtőjén, mig 
ugyanakkor az eget-földet ígérő tőkések, 
földbirtokosok és papok mesés gyorsasággal 
emelkednek kényelemben. Ismétlések ki
kerülése végett bizonyítékul hivatkozom u 
Népszava 190Ő december 21. számában 
közölt cikkemre. (Pusztulunk, veszünk.) 
Végtelenül érdekes adatokat találhatunk a 
társadalmi rendszerünk tarthatatlanságáról 
az országos és a budapesti statisztikai év
könyvekben. Említett cikkem adatain kívül 
pl. megtaláljuk azt is, hogy a munkás
kerületekben, továbbá a pince- és második 
és harmadik emeleti lakásokban mindig 
többen halnak meg (százalék szerint is), 
mint a vagyonos emberek közül. Egészség, 
tudomány és művészet, jólét és kényelem, 
tekintély és hatalom, mind a kiváltságosak 
birtokában vannak, akik a sok jóért a leg
parányibb munkát sem végzik.

Ezt a viszás helyzetet a jelzett adatokkal 
bizonyítja a szociáldemokrácia és mir.diárl 
meg is jelöli a belőle való kimenekülés 
módját. De mi az a szociáldemokrácia 
Szóról-szóra: társadalmi népuralom. Jelent 
pedig olyan társadalmat, melyben nincs 
uralkodó és elnyomott osztály, mindenki 
dolgozik és munkájával megszerzi összes 
igényeinek kielégítését. Az ellenfelek lehetet
lenségnek mondják ezt, a szociáldemokrácia 
azonban beigazolja céljának, az általános 
jólét megteremtésének lehetőségét. Szerinte 
nem szükséges ehez egyéb, csak a kol
lektivizmus, azaz a termelési eszközöknek : 
földeknek, bányáknak, gépeknek társadal- 
mositása. Vegye azokat egyes vállalkozók 
helyett maga a társadalom a kezébe, mint 
pl. az állam a vasutakat és akkor az 
emberiség milliói nem lesznek néhány 
ezernek a kitartói.

Ellenfeleink utópiának, ábrándnak mondják 
ezt a társadalmi formát. A történelem azon
ban mellettünk szól. A régi görögök nem 
ismertek magántulajdont. Solon törvényei 
megparancsolják a spártaiaknak, hagyják 
tárva ajtóikat, hogy akinek szüksége van 
valamire, kihozhassa bármelyik lakásból. 
Az eszkimók a legujabb időkig nem ismer
ték a tulajdon fogalmát; ha valamelyik 
egyik csónakjavai halászni ment, az otthon
maradt csónakot bárki használhatta. Lafargue 
Pál «A tulajdon fejlődése® cimü magyar 
fordításban most újra megjelenő könyvében 
igen érdekes példákat említ fel. A keresztény 
egyház is közösségen alapult. A hívők 
eladták, amijük csak volt és az apostolok 
lábaihoz tették, akik aztán abból az egyház- 
községhez tartozóknak szükségleteit elégí
tették ki. A szabályaikat megtartó szerzetesek
nek ma sincs semmi vagyonuk; a szerzet 
nagy vagyonnal rendelkezhetik, melyből 
kinek-kinek kiutalja a járandóságot: lakást, 
ruhát, élelmet, az egyes szerzetes azonban 
semmit ssm mondhat tulajdonának. Minden 
közös.*

Erre azzal a szellemes ellenvetéssel állnak 
elő bölcs ellenfeleink: ha kicsiben lehet
séges volt is közösségen alapuló > társaság 
vagy város, nagy államoknál nem válnék 
be ez a társadalmi forma. Az ő táborukhoz 
tartozó kiváló Íróval, Eötvös József báróval, 
adatjuk meg nekik a méltó választ. «Nem 
igaz, hogy oly társadalmi viszonyok, minőket 
a kommunizmus (közösség) akar egyes 
államokban — és pedig nagy államokban —, 
soha sem Jlétezfek volna . . .  Hosszú időn

Szaklapja______________ _________ 1008

* Lásd .A keresztény szocializmus* c. munkámat. 
(45. oldal.)
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keresztül élt hasonló intézkedés alatt száz 
meg százezer ember; a terjedelmes állam- 
terület jól kezeltetett, földmivelés és ipar 
emelkedett; az állam ezen intézmények 
mellett hódítások által kijebb is terjesztő 
határait s oly egybeolvasztási erőt tanúsított 
a legyőzött népek irányában, hogy hasonló 
példára alig akadunk a történelemben. Sőt 
miután elenyésztek is ezen intézmények, 
csak az álammal együtt, melynek háborí
tatlan nyugalmát annyi ideig biztositák, 
enyésztek el.

Midőn Pizarro az Inkák országát meg- 
hóditá, három részre osztva találta ezt: a 
nap, az Inkák és a nép számára.

A nap birtoka a templomok, a pompás 
istentisztelet s a számos papság fentartására 
vala szentelve; a másik rész a királyi ház 
és rokonai s a kormány szükségére; a 
harmadikat fejenként oszták ki a nép között.

Huszonnégy éves korában minden perui
nak nőül kelle venni egy 18 éves leányt. 
A község vagy kerület, melyben lakott, ez 
alkalommal lakot jelölt ki számára, egy
szersmind az ő és neje tartására elegendő 
földet mutattak ki neki, melyhez minden 
született gyermek részére adatott némi 
pótlék. A föld felosztása évenként újból 
ment véghez s a földmivelő birtoka családjá
nak száma szerint apadt vagy szaporodott.

Az egész földet a nép mivelte. Először 
a nap birtokát; azután az aggok, betegek, 
árvák s a tettleg szolgálatban lévő katonákét; 
szóval, a községbeliek azon részének földeit, 
kik e foglalkozást maguk nem végezhették. 
Ha ez megtörtént, mindenki saját számára 
dolgozott. Utoljára mivelék az Inka földeit.

(Folyt, köv.)

Si vis pacem, para bellum.
Ha békét akarsz, készülj 
a háborúra. Vegetius.

Magyarország vendéglői és kávéházi iparát 
űzők összefogtak és a közelmúltban nyakra- 
főre tartották a helyi jelleggel biró társula
taikban a rendkívüli gyűléseiket és kimon
dották, hogy testületileg csatlakoznak a mun
kaadók országos szövetségéhez.

Ez a tény, amely tulajdonképpen azt je
lenti, hogy nekünk — e két szakma munká
sainak — ezután a kutyaszövetség tagjaival, 
jobban mondva kutyákká vedlett kávésok
kal és vendéglősökkel lesz dolgunk, még 
nem jelenti egyszersmind azt, hogy kutyául 
fognak folyni a dolgaink, sőt a felso
rolt tény egyáltalán nem jelentene semmit, 
ha mi is, Magyarország e keretben dolgozó 
munkásai, egy országos szövetségbe tömö- 
mörülhetnénk.

Az országos szövetkezésre vonatkozó 
eszme nem újdonság, ezt tulajdonképpen 
kisajátították tőlünk a munkáltatók. Termé
szetes, hogy ennek a leggyorsabb tempó
ban való keresztülvitele az ő részükre azért 
sikerült, mert a pártatlan hatóság (?) velük 
szemben úgy viselkedik, mint a kezes 
bárány. Hja, akinek Krisztus a barátja, az 
könnyen üdvözül.

A hatóságok pártatlanságát a legjobban 
bizonyítja azon körülmény, hogy mi, akik 
e szakmák kizsákmányoltjai vagyunk, az 
országos szövetségre vonatkozó alapsza
bályainkat már két éve benyújtottuk, azóta 
ott fekszenek, dacára sürgetéseinknek, a 
belügyminisztérium valamely elfelejtett ügy
osztályában, ahova a hivatalnokok csak 
akkor’ járnak be, amikor a havi illetékeiket 
felveszik.

Mi, akik az említett iparnak csak a ki
zsákmányoltjai vagyunk,ami ügyünk előbbre- 
vitelét nem várhatjuk senkitől — a munkás
ságnak ez alóli felszabadulása csak saját 
müve lehet, csak önön magában bizhat és 
ebben csak a saját erejére van utalva.

A most gyors egymásba folyó esemé
nyekből vonjuk le a tanulságot: tenni, cse
lekedni kell, amig nem késő. A tizenkette
dik óra elérkezett! Ne tétovázzunk tovább 
ha a belügyminisztérium Szabó Lászlókkal 
népesíti be az ügyosztályait, akiknek nem

tetszik az, hogy a szervezett és szociál
demokrata alapon álló pincérmunkásság a 
törvények kereten beiül egyesülhessenek, 
tenni fogjuk azt annak ellenére. Alakítsuk 
meg az ország minden városában a «sza- 
bad szervezeb-einket, akkor nincs mitől 
félnünk, mert az összetartás erejével és a 
szervezett proletiátus szolidaritásával fel
vehetjük a harcot a poklok ellen is — és 
akkor is győznünk kell. «Ha békét akarunk, 
készüljünk a háborúra!»

VIDÉK.
Vidéki agitáció. Az országos szervező 

bizottság által megindított, a vidéki munkás
ság felrázására és felvilágosítására irányuló 
akció eddig igen szép sikerrel folyik.

Eddig kitünően sikerült értekezletek 
Nagyvárad, Szeged, Arad, Szombathely, Győr, 
Nagykanizsa, Keszthely és Hévíz városok
ban tartattak. Bővebbet későbben.

Szolidaritás. Folyó évi július hó 30-án 
hozzánk intézett kiáltványokra és felhívá
sokra tisztelettel a következőket válaszoljuk :

A Balatonföldvár-fürdőtelep éttermi mun
kásai ama 4 kirúgott sehonnai huligánok 
és meghibbant agyú gyászvitézek mozgal
mát, mint testvérárulókét, teljesen elitéli és 
önökkel egyetemben a legmesszebbmenő 
harcot és szolidaritást vállalja.

Balatonföldvár, 1908 augusztus I.
Elvtársi tisztelettel

Köbért József, Köbli Antal, Simon Kálmán, 
Szemerédy József, Szeidl Károly, Ivkovics 

Cedomír, Lakatos János.
Siofok fürdőtclepen a Fogas-szállodát 

Cservenyi J. bérli. Cservenyi fia a cupringer 
Cservenyinek s igy érthető, hogy a cupringer 
«tata» szállítja fiának a kizsákmányolásra 
alkalmas szervezetlen pincéranyagot.

Cservenyi nagyon szereti a szervezet
ien jánosokat (persze, kizsákmányolni), de 
nem szereti a szervezett, szocialista pincért 
még vendégnek sem, pláne ha jogtiit lát, 
akkor megvadul, mint a bika a vörös 
posztótól.

Ugyanis Siófokon szervezett pincérek is 
vannak, akik néha meglátogatják Cservenyi 
üzletét, mint vendégek, hogy alkalmuk 
legyen c szervezetlen pincéreket felvilágo
sítani gazdájuk sáfárkodásairól, amit bizo
nyosan megneszelt a «cupringen> fia s 
nem akarta a megjelent szervezett pincéreket 
kiszolgálni, azt hozván fel okul, hogy ki
vágott mellényben vannak s a vendégeit 
ez molesztálja.

Történt azonban egy alkalommal, hogy 
az ott dolgozó szaktársaink mintegy 40-en 
összejöttek és magukkal vitték a katona
zenekar tagjait s elfoglalták az előkelő 
publikum helyeit. A kis parázs demonstrá
ciótól annyira beijedt Cservenyi barátunk, 
hogy a bojkottált Schnideczky és Kvoszkó 
főhajcsárjával együtt nem mertek még csak 
elő se bújni. Az előkelő publikum kiszorult 
s szaktársaink is ki lettek szolgálva. Ez a 
kis lecke nem ártott Cservenyinek, a 
cupringer fiának.

Pécsi szaktársaink mozgalma kissé 
megvaditotta a pécsi sajtót s a sárgák leg
utóbbi mozgalmából kifolyólag a Pécsi 
Közlöny nagy bölcsen meg is írja, hogy 
a pincérek legutóbbi sztrájkjából kifolyólag 
nagy szakadás állt be a kávéházi és éttermi 
pincérek között. Eme szakadás drága és 
fontos gyümölcsének mondja ki a huligán 
egyletet. Pécsi szaktársaink fentjártak a 
megkótyagosodott fejű szerkesztőnél, de ez 
szóba se állt velük s igy e lap hasábjain 
vagyunk kénytelenek megmondani a szer
kesztő urnák, hogy először is tanulhatna 
tisztességet a szocialista lapoktól, mert azok 
az ellenvéleményt leadják s ha ir, akkor 
tanulhatna tisztességet a munkásoktól, hogy 
igazat beszéljen, ha pedig nem is tudta, 
liogy mennyi hülyeséget irt össze abban a 
pár sorban, akkor pedig már nem is hozzá 
fordulunk, de a vármegyei főorvoshoz, 
hogy sürgősen rendeljen a számára hideg

lemosásokat, mert a tisztelt szerkesztő ur 
kissé meggabalyodott. Mert aki ilyeneket ir, 
az vagy hazug, vagy bolond. Válogathat a 
kettő közül szerkesztő ur.

VEGYES HÍREK.
Meghívó. A budapesti kávéssegédek 

vigalmi bizottsága augusztus 25-én délután 
4 órakor nagy nyári ünnepélyt rendez a 
munkanélküli alap javára ’a Vázsonyi- 
kertben.

Ezen nemes célra való tekintettel kérjük 
a szaktársakat, hogy a mulatság érdekében 
a legerélyesebben agitáljanak.

Szaktársi üdvözlettel a vigalmi bizottság.
Tudom ására hozom a «Fregoli:> asztal- 

társaság t. tagjainak, hogy a pénztárosi 
állásomról lemondtam, amiért is a mai 
naptól kezdve semminemű felelősséget nem 
vállalok.

Budapest, 1908 július 30.
Friedmann Jenő s. k.

Nyilatkozat, Alulírott ezennel kijelen
tem, hogy ama hir, mintha én Ladányi 
József budai ^Mátyás király* pinceétterem 
üzletében a napi bevételt elsikkasztottam 
volna vagy csak próbáltam volna, rágalom, 
mert tanukkal tudom bizonyítani, hogy az 
az összeg, amelyet a napi bevételből le
vontam, az az én saját pénzem volt, 
amelyet állásom elfoglalása napján Ladányi 
kezeihez biztosítékul letettem.

Szaktársi üdvözlettel Nagy József,
éttermi segéd.

Eljegyzés. Gyémánt Mihály szaktársunk 
eljegyezte Seiler Ilonka kisasszonyt Buda
pesten.

Házasság. Wellner Zoltán és Krausz 
Antónia augusztus 9-én fognak Csurgón 
egybekelni.

Házasság. Schwartz Sándor szaktársunk 
folyó hó 9-én tartja esküvőjét Schwartz 
Hermina kisasszonynyal Pusztaszentlőrincen.

Az ásványvizek állandó összetételé
nek egy érdekes példájáról cim alatt 
a Klinikai Füzetek augusztusi számában 
közleményt irt Bauer Kálmán állami vegyész, 
akit az Országos Magyar Kémiai Intézet 
a Kristály-forrás ásványvizének vegyelem- 
zése végett kiküldött. Ezen vegyelcmzés- 
nek a 10 év előttivel való összehasonlításá
ból megállapítást nyert, hogy a forrás 
ásványvize ezen idő alatt nem változott 
semmit, a hajszálnyi eltérések a kísérleti 
hibák határain belül esnek, ami tekintettel 
arra, hogy az ásványvízforrások az idők 
folyamán nagy ingadozásokat mutatnak, az 
állandóság egy ritka esetét képezi.

A m agyarországi szállodai, étterm i és 
kávéházi alkalm azottak Budapesten 
1907 október 15-én és I6-án m egtar 
to tt  1. országos szakkongresszusának 

jegyzőkönyve. (Folytatás.)
J e g y z ő  olvassa Földi Imre benyújtott határozati 

javaslatát, Kalmár Emil határozati javaslatát és 
Sandler módosítását.

H a tá ro za ti ja v a s ta t a  nap irend  4 . p o n tjához .
A magyarországi szállodai, éltermi és kávéház 

alkalmazottak 1007 október 15 és 16-án tartót 
országos küldöttgyűlése utasítja az országos szer 
vező bizottságot,' hogy lépjen érintkezésbe a szál 
lodai, éttermi és kávés munkáltatokkal, avégből 
hogy a borravaló-rendszert és a főpincéri álláso
kat szüntessék meg és helyébe a revier-rendszert 
léptessék életbe. A fizetés marad körülbelül a mos
tani, ellenben a munkaadók emeljék fel az árakat 
10°'-kai, amely 10%-ot a pincér kapná.

Az üzletben a bónrendszer vezetendő be és min
den pincérnmnkás az általa eszközölt bevétel után 
az ő 10%-át megkapná.

Ezen alapon sem a közönség, sem a munkálta
tók megterhelve nem lesznek, viszont a pincér
munkás az eddigi lealázó borravaló helyett az ő 
fáradságos munkája után tisztességes jövede
lemre tehet szert.

Budapest. F ö ld i Imre.
Indítványozom, hogy utasittassék az országot 

szervező bizottság, hogy inditsa meg a mozgalmas 
az egész országban a borravaló eltörlésére és a 
heti fizetés behozatalára. A mozgalom érdekében 
országos vitát indítson meg a szaklapban, a reviez-
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rendszer kizárásával, mert a magyarországi pincérek 
helyzetén egyedül a heti fizetés emelkedésével 
lehet csak a borravalót megszüntetését elérni. 

Budapest. K a lm á r  E m il.

Farkas J á n o s : Nem b ocsátkozom vitába a be" 
nyújtott határozati javaslatokkal, de arra kérem
önöket, utasítsák ezt az országos szervező bizott
sághoz, tanulmányozás végett.

F öld i Im re: Tisztelt szaktársak! Farkas szaktárs 
azt mondja, vessük el a reviert és a bérek emel
kedni fognak. Oda módositom indítványomat, hogy 
a munkáltatók emeljék fel az árakat. (Zaj. Nem 
lehet!) A kiadásokat nemsokára úgyis maga a 
tulajdonos fogja eszközölni. Adósságot nekünk 
nem muszáj adni. Ha a revier-rendszert követelni 
fogjuk és ezt behozzák, ezt a nagyközönség is 
méltányolni fogja, mert be fogja látni, hogy fel
ébred á pincérségnek önérzete. A főpincérekre vo
natkozólag megjegyzem, hogy mi nem akarunk 
senkitől sem jogokat elvonni, a főpincéri állás nem 
szerzett jog, ae ha mi a revier-rendszert behozzuk 
és a főpincér dolgozni fog tudni, akkor ő is meg 
fogja kapni a 10%-ot. Mi a kávésoktól egységes 
fizetést sohasem fogunk elérni.

E ln ö k:  Felteszem a kérdést, utasittassék-e a ne
gyedik pont határozati javaslata a szervező bizott
sághoz? (A többség Farkas határozati javaslatá 
fogadja el.) Következik a 6. pont.

S c h ö n h errJó zse f: Tisztelt munkástársak! Napi
rendünk 5. pontja egy országos szövetség alakí
tása és országos ellentállási pénztár létesítése. Az 
országos szövetségnek alapításáról igen röviden 
kívánok elmondani egyet-mást. Amit mondani fo
gok, azok csak száraz tények lesznek, nem fogom 
megfűszerezni azokat érvelésekkel, mert az idő már 
nagyon előrehaladt. Be kell jelentenem, hogy a 
szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak orszá
gos szövetségének alapszabályai a dicső koalíciós 
kormánynál Í6 hónapja feküsznek. (Le vele! Gya
lázat !) Mi a munkásság kezében az egyesülés, 
illetőleg a gyülekezés és egyesülési jog ? A mun

kásságot egyesülésre, tisztán a társadalmi elnyo
matása szorította. Tisztán a kizsákmányolás volt 
az, amely a munkásságot arra késztette, hogy 
igenis törvényben lefektetett egyesülési jogát, 
melyet a munkásságnak az erre vonatkozó törvény 
mindenkor megenged, kihasználja. A munkásságnak 
egyedüli eszköze az egyesülésben rejlik, hogy 
gazdasági érdekét a munkáltatókkal szemben meg
védelmezze. Midőn a három szakmát egy egyesü
letbe tömöritettük, célunk az volt, hogy megdöntsiik 
a válaszfalakat, amelyek fennállanak, hogy egyön
tetűen védekezhessünk a kizsákmányolás ellen. 
Azonban azt látjuk, hogy a jelenlegi kormány a 
modern egyesületeknek benyújtott alapszabályai 
közül egyetlenegyet jóvá nem hagy. De mi belát
tuk a szervezkedésnek szükségességét. A munkál
tatók által beterjesztett egyesülési alapszabályokat 
a kormány jóváhagyja, de a mienkét nem, mert 
látja, hogy a munkásság ereje tényleg az egyesü
lésben rejlik. A kormány, amely programmjául 
tűzte ki az erősebbel szembenagyengébbef megvédel
mezni, a gyengének elvágja a lehetőségét, hogy 
helyzetén javítson, azzal szemben a tőkének egye
sülési jogot ad, jóváhagyja alapszabályait, dacára 
annak, hogy a munkáltatók részéről az egyesülési 
jog megvan. Azoknak oldalán látjuk az egész 
kompániát felvonulni, a rendőrséget katonaságot, 
mindent. Ezért magunknak kell törvényt szabni, 
amelynek keretén belül tömerithessük szaktársain
kat, országos szabad szervezetet kell alkotnunk. 
(Lelkes éljenzés.) A kávéházi szakmánál alkalma
zottak éppen olyan kizsákmányoltjai a társadalom
nak, mint más szakmunkások. A munkaadó épp 
úgy kizsákmányolja őket, mint más munkásokat, 
dacára annak, hogy fizetést r.em adnak. A borra
való miatt teljesen negligálják a fizetést és a 
150%-os jövedelemből még a kiadásokat sem fize
tik, sőt a munkások szervezkedését is megne
hezítik.

A munkások felismerték, hogy mindezen csak 
szervezkedéssel segíthetnek, csak szervezkedéssel 
rombolhatják le a kizsákmányolást.

A szabad szervezet a munkásságnak politikai és 
gazdasági küzdelmét vezeti, irányítja olyan érte
lemben, hogy védekezhessünk a kizsákmányolás 
ellen. (Helyeslés.)

Nézzük, hogy azok a szövetségek, amelyeket a 
mindenkori kormányok annyira feltettek a munkás- 
Ságtól, mit jelentenek a munkásságnak. Ezek vol- 
♦ak azok, amelyek a kultúrát a szervezetekbe tö
mörült munkásság közé bevitték. A szakszerveze
tek lerombolták azon régi egyesületeket, melyeket 
a munkáltatók és kapitalista társadalomban élők fel
használtak arra, hogy a gondolat szabadságát lekös
sék a kapitalista-társadalom rabszolgaságába. Min
den modern szakszervezetnek a törekvése, hogy 
tagjait felvilágosítsa, tagjaiba a tudást beleöntse, 
azt a tudást, amely ugyan a társadalomnak a fel
adata volna. De az állam szemében csak azok 
léteznek, akiknek legalább 15 kéménvü gyáruk van, 
15 ezer hold földjük, a nagykávésok és a nagy- 
száilodások. Ezt a munkásság belátva| egyesületei
ben a fősulyt arra helyezte, nogy tanítsa és nevelje 
« munkásokat, és csak azután látták meg elvtár- 
saink, hogy milyen helyük van a társadalomban és 
mitől fosztja meg őket az osztályállam. Ennek kö- 
vetkezteben a munkások igyekeztek jobb létet el
érni, magasabb munkabéreket kivívni, hogy gyer
mekeiket iskoláztathassák és jobb életmódot bizto
sítsanak maguknak, ne kelljen feleségeikkel együtt 
egész nap dolgozni. A magasabb munkabérek ki
vívása a kormány szemében azt jelenti, hogy az 
egyesületekben sztrájkra Izgatnak.

Számoló-cédulát
díjtalanul küldünk úgy helyben, 
mint vidékre, fürdőhelyekre, ha 
ezt kiadóhivatalunktól (Budapest, 
VII., Klauzál-tér 6., II. em. 9.) 

kérik.

Nyílt tér.*
Világosság-kávéház, a pince'rszaktár-

sak találkozó helye!
Tudomására hozzuk a pincérszaktársak- 

nak, hogy a volt «Sabaria»-kávéházat 
(Dohány- és Nyár-utca sarok) átvettük 
és azt a modern kor igényeinek megfeleló'- 
leg átalakítva, «Világosság»-kávéház cim 
alatt augusztus 1-én megnyitottuk.

Fó'törekvésünk a t. szaktársaknak olcsó 
és kellemes szórakozást nyújtani. Szolid 
árak! Bel- és külföldi párt- és szak
lapok! Egész éjjel nyitva! Hideg 
b ü fé t!

Amidőn ezen körülményt a t. pincér- 
szaktársak tudomására hozzuk, maradunk

kiváló tisztelettel
Neumann Izidor es Társa

1: .''vésők.
Szaktársak! Minden ország iparának megerősö

dése a munkásság érdeke is. Szaktársak! aki ismeri 
a „Alohai Ágne^-forrás vízéi, tudja, hogy bár
mely külföldi ásványvizet felülmúl, annak gyógy- 
tartalma kiváló, mint borvi/. páratlan. A ,,Mohai 
Ágnes“ -forrást, becsét, gyógyértékét nem tudja 
legyőzni a nagyhangzásu reklámok serege sem, 
különösen akkor, ezután meg úgy sem, ha a 
magyarországi pinccrszaktársak azt felkarolva, 
ajánlják.

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

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

Felelős szerkesztő: Schönherr József. 
Kiadó: A lapbizottság.

coesAa k ö n y v n y o m d a  n. T. nuoAPEsr, v h „ n y Xr - u tc z a  i ,

| A !;hv!u búr- ós !Hhi^mo3^!iyógyforrás

I v e s e -  <’■* h ó ly a g b n j 'o k n ú l,  l if lsx r  ín y n é l ,  e z u k o r-  
I b e te g s é g n é l  (■* l iu ru to s  b íu itn lm u k n á l  tci'.ltnő lictáau. 

T e rm é s z e te n  v n s m e n te s  o a v a n y u v iz .
Kaphmé ásviínyvlzkorosUH.'' hen vagy n Szinye-Ltpóexi 
Snr-jit'ir-forrí; VáUnlutuíU Lti-i ipp*t, V Rudolffal part 3.

fténsawnl telített ásványvize hasznos Ital élvágyzavaroknét ét 
•móBztésI nohózsénofcníl. A  legtisztább és lotjegétcstgaGobfe asztali
éh borviz. — Hathatós szomjasiílaplté. — Óvszer fertőző'beteg- 
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
tgyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácafürdő Kutváilnlat Budán.

ajánljuk HERMANN 
CiYULA fé ríisz a b ó - 
mestert, ki már húsz 
év óta csakis pincérek 
szabója. — Budapest, 
VII., Akácfa-utca 52.

É R T E S Í T É S  I
Tisztelettel értesítem a szaktársaimat, hogy 

VII. kerület, Wesselényi-utca 18. szám alatt
újonnan berendezett

W 9 “ V E N D É G L Ő T
nyitottam, hol saját termésű borok, kitűnő háziasat) 
készített ételek mérsékelt áron kaphatók.

Kérem a szaktársak szives támogatását. 
Tisztelettel

Bulányl Lajos
a Conlinentnl volt főpincére. 

Kizárólag Részvény-sör.

#  * 

/ V V v  / /
O  . / V s  V  /

* / > •

Kőbányai Polgári Serfőző 
R.-T., Budapest-Kőbánya.

1
K ivitel m in d e n  v i l á g r é s z b e .  j|

g
■ 6 Grandi Frix , ®

Gs. és kir. udvari

BaMBsaaHzigBsaasEagaH

és kamarai szeli

DREHER ANTAL SERFŐZDE R.-T.
B udapest-K őbányán .

Ajánlja kitűnő minőségi! ászok-, király-, márciusi, 
kiviteli márciusi, korona- (h la pilscni), maláta-, 
m  bajor-, dupla március! 03 baksiirét. CO 
Különlegesség : dupla maláta kő-sör kökorsókban. 
Nagyobb sőrmonnylságot saját féü'ioo&ljatai szállii.

a v ilág  legjobb  
KESERÜVÍZE.

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

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

f i V A H T E L ^
S ö rfőzde íf i |l l ié s z v - tá rs

EsvA R o - r U E i E
Legnagyobb vidéki sörfőzde i. 

E ls ő  rendű gyártm ányok
E c f és k ü lfö ld i k itü n te té s e k .  
s z é . n o s  f<ÖnC£LEP. ár
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Krlstályforrás
vegyelemzései:

Orsz. Magy. Kir. 
Chemiai Intézet.

Az intézet kiküldöttje által személyesen 
vett KRISTALY-forrásból származó vízminta 
vizsgálatának eredménye:
A v íz  hőmérséke —  —  —  —  —  —  25-3 >t0
A v í z  fajsulya 18 C-on — .............  1<)008

C h e m i a i  v i z s g á l a t .
1000 gr. vízben találtatott;

Kálium ( K ) ------------------------—  —  0 0093 gr.
Nátrium (Na) — -------------------—  0-0334 •
Calcium (Ca) — --------—  —  —  0-1268 »
Mágnesűim (Mg) —  —  .............. 0-0465 »
Vas (Fe )—  —  ............. ................00004 >
Chlor ( C l ) --------—  —  —  —  —  0-0331 »
Sulfat (S04).............  — -------------- 0-1188 >
Hydrocarbonat (HC03) —  —  —  0-5002 .
Siiiciumdioxid (SÍ02) —  - ...........  0-0169 •
Szénsav (C02) 44-66 cm8- ...........  0-0880 »

Organikus anyagot, úgyszintén salétrom
savat és ammóniákat a viz nem tartalmaz és 
igy a KRISTALY-forrásvizet i g e n  t i s z t a  cal
cium és niagnesium-hydrocarbonatos ásvány
v í z n e k  minősítjük. Bakteriológiai szempont
ból pedig az állami b a k t e r i o l ó g i a i  i n t é z e t  
ezen vizet t i s z t á n a k  é s  k i f o g á s t a l a n n a k  
m i n ő s í t e t t e .

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 hőmérséke —  — -------- 25-75 C°
A viz fajsulya 17*5 C-on............. 1-00074
A viz fagyáspontja - -  — ........ 0-035 C
Osmosisnyomás - ........... .......... 0-421 aim.
Elektromos vezetőképessége 0*0008661 ohm.cm.

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K) —  —  —  — -------- 0-0070 gr.
Nátrium (Na) .............  —  —  — 00328 »
Calcium (Ca) — ........  —  —  — 0-1277 ,
Magnesium (M g )........ .......... —- 0-0452 .
Vas (Fe) -  ........ -  -  -  - 0-0004 >
Chlor (Cl) —  —  -  —  -  ........ 0-0338 .
Sulfat (SÓ4) — --------—  -  — 0-1118 .
Hydrocarbonat (HCÜ3) —  —  - - 0-5194 .
Siliciumdioxyd (Si02) —  —  — 00170 »
Szénsav (CÓ2) ........... -  —- — 00878 ,
Összes szénsav (C02) —  —  — 0-46245 >

rr

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 KRISTÁLY- 
forrás igen tiszta calcium és ma^nesium- 
hydrocarbonatos ásványvíznek minősítendő.

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

Dr. HANKÓ VILMOS,
a chemia tanára, 

a M. Tud. Akadémia tagja.
A Szt-Lukácstürdői KRISTÁLYforrás vize 

liszté calcium- és niagnesium-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. Hankd Vilmos, s. k.

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

A KRISTÁLY-FORRÁS szmavtolltés nélküli állapotban, 
hasonló enyhosóge folytén, pótolja a francia ÉVIAN és 
ST.-GALMIER-forrásokst.

ÉVIAN-CACHAT-FORRÁS: 1000 gr. vízben 0*3172 Qr. ásványi 
alkatrész, 0 2732 gr. szénsav, üsszosen 0-5904 gr.

ST.-QALMIER-BADOIT-FORRÁS: 1000 gr. vízben 0 2404 gr. 
ésvényalkatrósz, 0-3319 gr. szénsav, Összesen 0 5723 gr.

SZT-LUKÁCSFÜRDŐI KRISTÁLY-FORRÁS: 1000 
gr. vízben 0-5208 gr. ásványalkatrész, 0-4624 gr. 
szénsav, összesen 0-9832 gr.

A 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 t r é s z t  é s  tö b b  t e r 
m é s z e te s  s z é n s a v a t  Is tartalmaz, mint 
e két világhírű és e francia kormány által köz

érdekű Jeleggel felruházott gyógyvíz.

Lakás, bútorozott szoba, 
SS üzlethelyiség, s s  

bérleti üzlet és ingatlan

ADÁS-VÉTELI VÁLLALAT
Lakásberendezés! osztály, lakás átadás 
felelősséggel, lakás átvétel felelős
séggel, állások napilapok hirdetései 
révén és üresedésben levő állások 
nyilvántartása közvotitásl dl] nélkül.

B a r  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 legmegbízhatóbb vállalata.

Hébel-kávéház
VI., T e r é z -k ö ru t  19.

É tte rm i se g é d e k  találkozó helye!!
H é b e l Mihály, tulajdonos.

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

Löwenstein Mihály utóda

cs. és kir. udvari szállité 
El cégnél vásárolnak. E)

Rnibnösf IV-- Vámház-körut 4 Buoapesi, Iv Kishíd-utca 7.

Alapittatott 1864. évben.

felhívom saját gyártmányú

kD nyliakabát-,kötény-és 
m unkanadrág-üzletem re,

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

fillértől feljebb.

Grünhut Ödön,
szabómester

Budapest, VII., Akácfa-utca 10.

[Levelezőlap-értesítésre ház
hoz jövök. Árjegyzék Ingyen.

___ _____  Vidékre utánvét mellett.
Mérethez elegendő ujjhossza és mellbőség 

hónaljon körül.

S zénsavdus, k e llem es , s a v a n y 
ítás  izü, v a a m o n te s fte tt,

rendkívül üdítő' a s zta li viz. |
Ü dít, g y ó g y ít . O rv o s ila g  a já n lv a . w
Ivó-gyógymódra használva, vésc- és a
liólyagbnj oknál, n veaem oüonoo 
idillt; huniIIálnál, lmgykó- ós föveny- «
képződésnél, a légutak és a ki v ilaszló- (.»
szervek hurutos bántalmninűl kitűnő Ki

hatásúnak bizonyult. ———
P ro sp e k tn a t k ív á n a tra  
küld  a  fo r rá s b a  zoloeóg-: fé

Muschonp; buzidul g y ó g y fü rd ő  }:J
ig a z g a tó s á g a  B n z las fü rd ö n . n

Kapható: Budapesten Édoskuty L . ásványvizkűrcsUcdönól, fi 
valamint minden fűszer- és CRemegckoreskeilésoen.

Az elismert legjobb és leg tartó sabb

P I N C É R - C I I P Ö B C
r  csakis

SEREM ZSIGII
III., Erzsébet-fcöruí 36

kaphatók. Számos eüsraerő-lcvél bizonyltja a cég szolid , 3 
kiszolgálását. í y

Állandó nagy választék kész üzleti és m indennem ű í 
c ipőkben.

Egy levelező-lapon kérem szives értesítését és azonnal íj 
szolgálok.

Vidéki megrendelésekf.utánvétel mellett a,legpontosab- ■' G 
bán eszközöltetnek. §

1 ____________________________  m

A főváros legjobb borai, \

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

V. kér., Lipőt-körut 21. szá?n
alatt levő újonnan-berendezett ven
déglőmre, ahol állandóan kitűnő 
háziasán készített meleg ételekreggel 
három óráig, saját szüretelésü valódi 
hamisítatlan tiszta borok mérsékelt 
áron kaphatók.

Bátorkodom még megemliteni, 
hogy már a múlt években is állandó 
találkozó helye volt vendéglőm a 
Szt.-Margitsziget, valamint a Szenl- 
Lukácsfürdő éttermi és kávéssegé- 
dekr.ek, úgyszintén a Budapestre 
felránduló közönségnek.

B. pártfogásukat kéri tisztelettel

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

Leves-különlegességek.

O
3
C>«a“1 J£Jt \

ca"

m  igen tisztelt p in cé r 'u r a k  jz i>| ji' figyelmébe 1 j

bor, pengőhöz legjobb, Ital.V Orvosilag: , ajánlva mint 
' ------------- nyálkaelöó ét huovhajtá batásu.-r '

A  ..tisztelt pincér! uraknakj rekláuidolffok1r(,"po- 
harakat, szipkát, fogvájót, stb-bit küldünk,fha le- 
vélileg fordulnak t a í  magyarországi X főraktárhoz, , 

• V.. Zoltán-utca 10. T e !é fo« '3 4 -78 .
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C o l l S U I H  társaság
Biulapest, VII., Keríé$z-u. 20.
T e l e f o n - s z á m ;  8 0 —54.

Saját szipkagyárában a legcsinosabb kivitelű és legkitűnőbb 
minőségű szivarszipkák készülnek, cégnyomással is.
Saját gyártmányú szlvarkahüvelyek. Raktáron gyufák, 
fogvájók, kréták, szivacsok, táblák stb. Nagy raktár 

jí k á v é h á z i  felszerelésekből, sakkok, dominók, 
tekeasztal felszerelések, dákók, billiárdgolyők, 

í ujségtartók stb. stb. J á té k k á r ty a  gyári raktár, 
fii © © Képes árjegyzék ingyen. @ @■-.■- . |

n M n n m n

 ̂ H A G G E N M A C H O t  
J kőbányai és budRfiki sörgyárak r .-t .

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

j BUDAFOK. (Telefon-szám: 1.)

;l ---------------- Városi Iroda: ---------------------

| B u d a p e st]  V .,  K á d á r - u t c a  5 .
(Teloion-sz.;m; 14-B0.1

V

Vendéglős urak figyelmébe!

■nsaMSKKff9nz9SVK \*.i
Pt

m  e
; ' Á

) 4 \ A  " l ] /
V'ff-oí

i,I utst* n*v~-/

legmelegebben ajánlom 
a legjobbnak elismert és 
sok időt s munkát meg- 
takariló «Berkovits»-íéle

Hckíssfajili-lapskat
s minden spinben lévő 
tintákat. A nélkülözhetet
len Hekiograph-íaji mind
két oldalon többször 
használható és egy ere- 
detiröi 103—120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé 
fektetjük s 3—4 nap miilva ismét használható. Heklogtxph- 
teiierciok és kimoshatatlau ruhajelz6-festékek minden nagy

ságban rendelhetők

B e s ’ k í s ' f i t a  8 C á i« ® Íy
sokszorositó-készülékek, I lektograph-raktárábtn

S u d a p G S t ,  V II , ,  S íp -u tc a  11. szám.
Árjegyzék bérmentve.

K órjuk m indenütt

H Ö L L E

Pannónia Sec”

t a r t a l m a s  b o r ,  
l i l ‘ f i n o m  ttiiitfí I z  é s

=====  z a m a t  j e l le m z i  p e i i g ü n k c l ,  =====

Kapható1 minden elsőrangú fUszorkeroskedésben, 
kiivóházban és vendéglőben

pezsgőjét.
H Ö L L E  J .  M .
csász. és kir. udv ari ezállltó

ss  Budaörs. §=

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

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

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

B E I T Z  János
műssztergályos, dáké- és billiárilgolyó-gyár.

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

Budapest, Ilii., Akácfa-utca 55, Dob-utca sarok.
Telefon: 81-v30. Telefon : 81—  30.

w
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