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A magyarországi szállodai, éttermi és Kávéházi alkalmazottak szociális érdekeit védő szaklap
E L Ő F IZ E T É S I A r a k :

Nem aznkeKylet! tagok részére ■
Egész é v r e ----------15 kor. | Fél c 'v re------- 7 kor. 50 Ilii,

S zabadszervezetek  tag ja i r é s z i re :  havonta 40 Ilii,

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
VII. kerület, Hársfa-utca 24. szám. I. emelet II,
ahová a kéziratok, levelek és pénzkflldemények küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

Szervezett kávéssegédek! A harc, 
amelyben vagyunk, nehéz kötelességet ró 
reánk. Ha erősen kitartunk szakszerveze
tünk melleit, akkor önvédelmi harcunk si
kerrel fog járni. Tehát mindenki a szak- 
szervezet mellett maradjon, attól senki e1 
ne tántorodjon, csak kitartás és eró's agi
táció minden vonalon. Már eddig is bizo
nyos, hogy tagjaink tömör többsége a 
szakegylet hive maradt. E mellett azonban 
az üzletben dolgozók áldozatkészsége is 
szükséges a megrendszabályozottak és 
munkanélküliek felsegélyezésére. Eddig a 
következő' segélyek folytak be: Magyar- 
ország 4.30, Splendide 4.80, llits 10.—: 
Berger Leó 10.—, Stancsu 10.—, Fiume 
10.—, Oktogon 5.—, Schiesinger 10.—, 
Simon asztaltársaság 50.—, Fregoli asztal- 
társaság 10.—, Fábián O. 1.—, Ciflich P. 
10.—, Dugók 11,—, Wagner 2.— korona. 
Gyüjtsetek minden vonalon. Ebbő'l az 
áldozatkészségből fogjuk látni, elég eró's-e 
mozgalmunk a további harcokra. A gyűj
tést mindenütt kezdjétek meg.

A szervezd bizottság.

Zárlat.
Budapest pincérek részére szigorú 

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

Értesítés. A Budapesti pinccregylet 
I Wesselényi-utca IS, félemelet) t. tagjait ezúton 
is értesítjük, hogy minden hétfőn és csütörtö
kön körestélyt tartunk, amikor a helyiség 
reggelig a tagok rendelkezésére áll. Az 
estélyeken vendégeket is szívesen látunk.

Az elnökség.

Figyelem szállodai, éttermi 
és kávéházi alkalmazottak!
A magyarországi szociáldemokrata párt 

folyó évi szeptember 13-án (vasárnap), az 
Aréna előtti nagy téren

t ü n t e t ő  f e lv e m i íá s s a l
egybekötött

nagy nyifváncs gyűlést
art a következő napirenddel:

1. A politika! helyzet és a választójog.
2. A klerikálisok szervezkedése és a 

kormány.
Szaktársak! Agitáljatok, hogy a felvonu

lás és a gyűlés Magyarország szervezett 
munkásságához méltóan tartassék meg.

Mi lesz?
Megdöbbentek a munkásság ellenségei 

a kávéssegédek és kávéfőzők nyugodt és 
higgadt magatartása miatt. Másra számí
tottak. Várták, hogy a kávéházi munkásság 
elhirtelenkedve, meggondolatlanul harcot 
kezd. Csalódtak, mert a kávéházi munká
sok kitértek a harc elől. Nagyon egyszerű 
és világos okokból. A munkáltatók oktalan 
dühből romokba akarták dönteni a két 
szervezetet. Megakarták semmisíteni a kávés
segédek és kávéfőzők szakegyletét is. Cél
jukat el is érik, ha a két szervezet mun
kássága a végső eszközhöz folyamodik és 
kimondja az általános sztrájkot. Egész ter
mészetesen akadtak volna sztrájktörők. 
Akárki zavarta volna a sztrájktörőket a 
munkában, a kormány bámulatos gyorsa
sággal sütötte volna ki, hogy a szakegyle
tek részesek az esetleges zavargásokban 
és lelkiismereti furdalás * nélkül oszlatta 
volna fel a két szakegyesületet.

Tisztán magunk előtt láttuk a következ
ményeket és nem engedtük beugrani a 
munkásságot a jól elkészített verembe. Meg
állítottuk a munkásságot harci útjában és 
felvilágosítottuk, hogy a harc csak vesztére 
lehet. A kávéházi munkásság ezen önmeg
tartóztató taktikáját a munkáltatók felhasz
nálták arra, hogy kikiáltották, hogy a kávé
házi munkásság meghunyászkodott. Nem 
tagadjuk — a munkásság körében is akad
tak olyanok — akik a nyugodt viselkedést 
megszégyenítőnek mondották és a béke 
proklamálása után is izgágáskodtak a harc 
mellett. A felelősség teljes tudatában min
den erőnket megfeszítettük, hogy se a 
munkaadók meggondolatlan és oktalan ki
kezdése, se egyesek szereplése ne ragadja 
a kávéházi munkásságot harcba.

A látszat nagyon kedvez a munkaadók
nak. Könnyen bebeszélhetik a hiszékeny 
embereknek, hogy győztek. Elhitethetik a 
be nem avatottakkal, hogy célt értek és 
biztosították a kávéházak békéjét. A való
ság azonban hatalmasan rácáfol a látszatra. 
Nem tagadjuk, nyugodt magatartásunk miatt 
elvesztettünk néhány tagot. A kávésok 
némelyikének, mivel nem fejtettünk ki ellent- 
állást, sikerült néhány embert beszorítani a 
sárgák közé.

Szakegyletünk a munkaadók miniszter
járása és a sárgák hatalmas anyagi támoga
tása dacára is fennáll és fenn is fog maradni. 
S ezáltal jutottak a munkaadók szorult 
helyzetbe. Állítólag a szervezett munkások 
elleni harccal a kávéházak békéjét akarták 
megteremteni és soha még olyan vesze
delmes, zavaros állapot nem fenyegette 
a kávéházak üzemét, mint . éppen most, 
amikor a kávésok abban a hitben ringatják 
magukat, hogy a szervezett munkások fölött 
győzelmet arattak.

Arra a lépésre, tizemének veszélyeztetése 
nélkül, egy kávéház sem határozhatja el 
magát, hogy a vörösöket kizárja a kávé- 
házból. Kénytelen sárgák mellett a vörösöket 
is megtűrni. Az pedig jóra nem vezethet, 
hogy a kávéházi személyzet folytonosan 
harcban álljon egymással, várja és keresse 
az alkalmat, amikor egymásba beleköthet
nek. Egyetlenegy kávéháznak sem válik

díszére, ha a személyzet civakodása, vereke
dése zavarja meg a kávéházak nyugalmát. 
Igaz, hogy a kávéháztulajdonosok rögtöni 
elbocsátással fenyegetnek meg mindenkit, 
aki a kávéházban nem viselkedik a kiadott 
parancs szerint. Békét tehát csakis üldözés
sel, terrorisztikus fellépéssel kereshetik a 
kávéházak. Ha pedig a rendszabályozás 
akármilyen eszközéhez is folyamodnak, ön
maguk ellen szólítják a munkásság hasonló 
fellépését. Terrorizmussal tehát csak terro
rizmust provokálnak. Ha tehát a kávéházak 
sárgát vörössel egyaránt megtűrnek üzletük
ben, akkor sem lesz béke, mert a kétfajta 
munkásság állandóan nem férhet meg 
egymással békében. Egy rövid időre takar
hatják a sárgák és vörösek egymás elleni 
ellenszenvüket s harci szándékukat, de 
nincs az az erő s hatalom, amely megtudná 
akadályozni végleg a vörösöknek és sárgák
nak indulatos össszecsapását.

Ha pedig a kávésok ismét a vörösök 
ellen fellépnek és meggyőződéséért üldözőbe 
veszik a szervezett munkásokat, a kávésok
nak mindene kockára kerül, semmijük sem 
biztos és mindenük ki van téve annak a 
veszedelemnek, hogy a munkásság elkesere
dett ostromával nagy károkat okoz.

A szakegyletnek módjában van, mint 
ahogy meg is teszi, tagjait figyelmeztetni, 
hogy mindennemű erőszakos fellépéstől, 
töréstől-zuzástől tartózkodjanak, de módjá
ban nincsen az elkeseredett munkásokat 
visszatartani elszánt cselekvéseiktől. Semmi
képpen sem fogja a kávéházba csalogatni 
a pihenésre vágyó közönséget sem a vörö
sök és sárgák veszekedései, sem pedig a 
vörösök esetleges üldözése miatt kerekedett 
tüntetések.

Épp ezért mondhatjuk, hogy a munkaadók 
látszólagos nagy győzelmükben ma sokkal 
vesztesebbek, mint abban az időben, ami
kor — állítólag — a bizalmiférfiak korlát
lan hatalmat gyakoroltak munkaadó s mun
kás fölött. Akármennyit is beszélnek a 
munkaadók a szakegylet ellen, el kell 
ismerniök, hogy a szakegylet kötelékébe 
tartozó munkások valamicske fegyelmet 

í mégis csak éreztek. Nem tagadjuk, hogy a 
fegyelmezettségnek sok fogyatékossága is 
volt, a bizalmiférfiak egyes esetekben át
léphették hatáskörüket, beleszólhattak a 
kávéházak üzemébe, amire sem szerződés, 
sem megbízatás fel nem jogosította őket. 
Még ekkor sem állottak a kávésok oly 
rosszul, mint ma, amikor győzelemmel 
dicsekednek a világnak,

Mi elbírjuk az állapotot. Megvalljuk 
őszintén, a legnagyobb veszteség, ami érhet 
bennünket, az, hogy tagjaink száma leapad, 
de ez még reánknézve éppenséggel nem 
vereség, hanem olyan átmeneti idő, amelyet 
kihasználunk s ki kell hasznánutik szerve
zetünk megerősítésére, tagjaink oktatására 
és fegyelmezésére. Reánk nézve a jelen pilla
natban az a fontos, hogy megmaradt tag
jaink nagy tömegének összetartásával őr
ködünk afölött, hogy a kávésipartársulai 
betartsa a heti fizetést, a szabadnapot s a 
rendes bánásmódot.

Nem is merik a munkaadók hajszálnyira 
sem megrövidíteni kivívott jogainkat, mert 
jól tudják, hogy az állítólagos sárgáknak
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nagyobb része nem végleg mondott le 
munkásérdekeiró'l, hanem csakis pillanatnyi 
meggondolatlanságában] vagy félelmében 
szegődött be a sárgákhoz. S abban a pilla
natban, amikor a munkaadók a legcsekélyebb 
megrövidítést megkísérlik, a munkásság 
nagy tömege száll velük harcba s a leg
sárgábbak is ismét a vörösek segítségét és 
vezetését fogják kérni.

A mostani állapot annál is rosszabb a 
munkaadókra, mert a sárgák fentartása 
tetemes pénzösszegeket emészt meg, Farkas 
Jánosék nem ingyen végzik a testvérárulást.
A nagy pénzbeli áldozatért a munkaadók 
azt az egyet érték el, hogy a szakegylet 
kezéből kivették a kötelező munkaközve
títést, de végrehajtani nem tudták azt, hogy 
szakegyesületünkből embert ne vegyenek.

A szakegylet munkaközvetítése folyton 
működik, mert vannak munkadók, kik min
den terrorizmusnak ellenszegülnek és szak
egyesületünkhöz fordulnak munkásért. S 
ameddig ie nem tudják törni szakegyesü
letünket a munkaadók, arrig ki nem tudják 
irtani a vöröseket — ami soha sem fog 
sikerülni — a sárgákkal, akármennyire is 
pártolják anyagilag a vezetőket a munka
adók, a kávéházak békéjét biztosítani nem 
tudják. Sőt békés magatartásunk mellett a 
sárgák) határozottan kész veszedelmet 
jelentenek a munkaadókra. A sárgák egész 
taktikája bizonyítéka annak, hogy sokáig 
nem élhetnek s előbb-utóbb a belső vil
longás fogja széjjelvetni őket. Ma már 
óvakodnak a tagfelvételtől, abból az egy
szerű okból, mert félnek, hogy az esetleges 
munkanélküliek, akik nem juthatnak állás
hoz, bent az egyesületben zavart csinálnak.
A sárgáknak nincs nagy tartalékserege, a 
munkaadók csúfosan rá fognak fizetni meg
gondolatlan lépésükre.

Szerződés nélkül a munkadók folyton 
kénytelenek a harc eshetőségével számolni.
Ki nem zárhatják a munkásságot, mert 
végtelen zavart vinnének be a kávéházakba. 
Olyan tartaléksereget meg nem tarthatnak, 
amely mellett nyugodtan nézhetnének a 
készülő harc elé.

Azzal a munkások és munkaadók ma 
már tisztában vannak, hogyha-ma csend és 
nyugalom is van, a munkásság még elég
tételt fog szerezni magának.

Nem vágyódunk másra, mint szerveze
tünk szabadságára, szakegytctünk jogainak 
elismerésére, anélkül, hogy a munkadók 
érdeke sértve lenne. A munkaadók, elég 
esztelenül, többre becsülik hetvenkedésüket, 
jobban érzik magukat elbizakodottságukban, 
mint a biztos, komoly nyugalmat, amelynek 
biztositéka és támasza a munkásság elé
gedettsége és a szakegylet felelőssége volna. 
Nincs módunkban a munkaadókat ezidő 
szerint békére kényszeríteni, de nem is 
akarjuk. Tanuljanak és lássák be a saját 
maguk kárán, mennyire sárba tiporták a 
saját maguk érdekét azzal, hogy a szerve
zett munkások ellen megfujták a harci 
riadót.

A mi nyugalmunk nem lemondás, nem 
meghunyászkodás, hanem készülődés a 
harcra jogaink védelmére. A harcot azon
ban nem most akarjuk megvívni, amikor a 
munkaadóknak és kormánynak is kedvező 
volna.

Harcolni akkor fogunk, amikor a munka
adókat súlyosan sújthatjuk. Addig csak ké
szülünk a harcra, gyűjtjük erőnket.

A harcnak csak az veheti elejét, hogy a 
munkaadók kijózanodnak a hatalmi má
morból és belátják, hogy a munkásság 
szervezetét becsülniük kell. Nagyon elbiza
kodtak a munkaadók a sárga egyesület 
iétezése miatt.

Nemsokára azonban a sárga egyesület 
létezése miatt az égnek mered a munka
adók hajaszála, mert Farkas János és társai 
nagyon éhesek. Sokan vannak, sokat akar
nak s a munkaadóknak nincs annyi pénzük, 
amennyivel Farkas János és társait el le
het tartani. Egy ideig még győzik. De 
Farkas Jánosék igényei fokozódni fognak s a
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munkaadóknak mélyen az erszényükbe 
kell nyulniok, hogy|Farkas Jánosék üzeme 
szolgálatra készen álljon.

Sokkal hamarább kiapad a munkaadók 
segélyező forrása, mint Farkasék mérhetet
len zsarolási vágya.

A munkaadók elérték tehát a nagy győ
zelmet, hogy Farkas Jánosék zsarolhatják 
őket és egy harcnak magvát hintették el, 
amelyben el fog vérezni nem egy munka
adó s a legnagyobbak is meg fogják érezni 
a kávéházi munkások jogos bosszúját.

Vágó Béla.

Szervezett éttermi és kávéházi munkás 
szervezetlent nem tűr maga mellett.

Támadás a kávéházi mun
kások ellen.

Aki a kávéház és konyha munkásainak 
önvédelmi harcát végig nézte, annak öröm
mel kell konstatálni azt, hogy az ész, mely 
a munkásmozgalomban nem a legutolsó 
fegyver, itt alaposan működött.

A munkásság látszólagos passzivitása ha
lomra döntötte az uszitók és huligánok 
számításait, az erélyesebb akció (amely 
igen részleges volt) szinte megtette a hatást 
s az utána következő provokáció pedig 
hatástalan maradt. A nagyobb harcot ki
kerültük s ha valaki ma gyengülésről beszél, 
az igen téved. Ma tisztulásról van szó. S 
ha igaz az, hogy a kávéssegédek s kávé
főzők szakszervezeti mozgalma javította 
meg a régi rettenetes állapotokat s igaz az, 
hogy a kávéházi munkások intelligens mun
kások, akik két éve, hogy erőteljesebben 
részt vettek a szakszervezeti mozgalomban, 
akkor az is a mesék világába tartozik, hogy 
ne ragaszkodnának erőteljesen a szakszer
vezethez, különösen akkor, amikor a munka
adók túlnyomó nagy többsége semmi presz- 
sziót ki nem fejt. Kétségtelen, hogy nehéz 
harc volt. A szervezett munkaadók, a dög
vészt árasztó sárgák, a közvélemény, a lapok, 
a rendőrség és a kormánynyal szemben, 
árulás, pénz és erőszakkal szemben e ma
roknyi szervezett munkás küzdelme gyö
nyörű s végeredménye jó volt.

A szakszervezet megmaradt, a mozgalom 
megmaradt s a pár árulóval kibővített sár
gaság lesz az első, amelyet a viszonyok 
rendeződése alkalmával maguk a munka
adók is felrúgnak. Ámde nézzük ezt a ke
serű harcot, minden részletében okuljunk 
belőle és erősödjünk meg tőle.

Az első támadás.
A munkásság békés taktikája nem tet

szett az uszilóknak, mert a munkaadók 
többségénél jó benyomást tett s igy igen 
befolyásolta a kitűzött céljukat. Augusztus
12-én próbát tettek. Kimondották, hogy 
minden kávés köteles a bizalmiférfiakat 
leváltani és sárgával helyettesíteni. Senki 
sem tette meg. így nem volt niás hátra, mint 
az uszitóknak megkezdeni a munkát.

Először a legvadabb s legfanatikusabb 
uszító, Kaiser, a *City»-kávéház tulajdonosa 
akcióba lépett. A legbarbárabb módon vi
selkedett munkásaival szemben, ezek azon
ban nem hederitettek a beszámíthatatlan 
alakra s nem tették meg a kedvéért, hogy 
sztrájkba lépjenek. Neki az alkalmazottak 
sztrájkbakergetése volt a célja. 14-én azon
ban sárgát állított be az üzletébe s a leg
pökhendibb módon nyilatkozott munkásai 
előtt, csakhogy izgassa őket. Azonban célt 
nem ért, ellenben 15-én hatalmas tömeg 
munkás látogatta meg a kávéházat. Ezek a 
legnyugodtabban helyet foglaltak a terasz- 
szón, rendeltek s újságot olvastak. Kaiser 
a haját tépte s rohant a rendőrségre, ahon
nan rövid vártatva negyven rendőr jelent 
meg, akik brutális módon rohanták meg az 
ott békésen ülő vendégeket s kijelentették, 
hogy aki rögtön nem távozik, letartóztatják. 
Így a munkásokkal együtt az ötven bennülő 
törzsvendégeket is kizavarták a rendőrök.
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Ugyancsak huligánokat ültettek be Bátori, 
Mátyás, Király, Upor és Holzer kávé
házakba ugyanezen a napon. Bátoriban Vig 
István «alelnöki ur Herczog Kálmánnal 
egyetemben foglalt helyet. A Mátyás király
ban a legrégibb emberét, Kéföl kávéfőzőt 
dobta ki a munkaadó az utcára, Holzerban 
pedig a bizalmiférfi lett kidobva. Mátyás 
királyban, Uporban, Cityben és Holzerban 
rögtön sztrájkba  lépett a személyzet, 
Bátoriban pedig másnap léptek sztrájkba a 
munkások.

A m unkásság akciója.
A sztrájkba lépett személyzet helyett be

állítottak a sárgák egynéhány szánandó 
alakot, de már ezzel a támadással annyira fel
háborították úgy a szervezett kávéházi mun
kásságot, mint a budapesti szervezett mun
kásokat, hogy komolyabb zavargásoktól is 
lehetett félni. Azonkívül el voltunk készülve 
arra is, hogy a régi jó rendőrségi recept 
szerint maguk a sárgák is beleelégednek a 
tüntetésekbe s zavart csinálnak.

Vasárnap, 16-án tényleg meleg nap is 
volt Budapesten.

Este 10 órakor a N ew -Y o rk  kávéháznak 
zúzódott be két hatalmas ablaka. Ugyan
ekkor a M átyás k ir íily  előtt is hatalmas 
tömeg hullámzott s mialatt a kávéházban 
bennlévő munkások csináltak pokoli zavart, 
addig pár tüntető után 15 revolverlövés dör
dült el a rendőrök revolverjeikből. Mind
emellett egy hatalmas karbolos üveg ugrott 
szét Fantó ur orra előtt, amely pokoli bűzt 
árasztott. így ez az este is el volt rontva. 
Ebben az időben robbant szét egy másik 
karbolos üveg a jó öreg mészáros H olzer  
barátunk üzletében, kifüstölve onnan a ven
dégeket egyedül ott a nyolc markos mé
szároslegényt hagyva ott, akiket az öreg 
bikacsökökkcl és bicskákkal felfegyverkezve 
ültetett be a tüntetők ellen. Amint látszik, 
hiába volt a nagy etetés, itatás. Még az 
éjjelen az Tipor és a V ígszínház üveg
táblái csörrentek szét, azonkívül a City 
levegője is meg lett javítva egy kis jóféle 
ammóniákkal még az éjjel.

A tüntetésekből kifolyólag több munkást 
letartóztattak. Persze rögtön a szakszerve
zetre igyekeztek mindent rákenni. Hogy a 
szakegyletnek vajmi kevés köze lehetett a 
dologhoz, az már abból is kiderült, hogy 
másnap az Elité kávéháznak is bezúzták 
az ablakait s bedobtak egy üveg karbólt, 
amelyet a legerősebb szavakkal kellene el
itélnünk, lévén Kmetykó ur egyike a leg- 
korrektebb és legpuritánabb emberinek.

A rendőrségen iitötték-vérték áz eSúgott 
munkásokat. A Mátyás királyban az$Éban 
már a tulajdonos és a hozzátartoiCi is 
ütötték, zúzták botokkal, üvegekkel a sze
rencsétlen elfogott fiatal embereket. Azonban 
adatokat arra, hogy a szakegylet csinálta 
volna a tüntetéseket, nem találtak. Nem is 
találhattak. Azonban a budapesti kávésok 
ebből az egy estéből megtanulhatták, hogy 
hiába állítják ki a lovas- és gyalogrendőrök 
egész hadosztályát a kávéházak védelmére, 
hiába tömik meg a kávéházakat s utcákat 
pincérruhába öltözött spiclikkel, azért meleg 
napokat mégis lehet csinálni. A lapok már 
a katonaság kirendeléséről írtak. Ezt tanul
ságnak a jövőre, nehogy a jelen csendesebb 
idők miatt nagyon is vérszemet kapjanak.

Felbontják a szerződést.
Augusztus 18-án sütötték el az öreg- 

ágyut. Kimondották, hogy felbontják a 
szerződéseket. Ugyan tudták, hogy azokért 
a szerződésekért egy kávéssegéd és egy 
kávéfőző se fog keserű könyeket hullatni, 
azonban azt biztosan tudták, hogy abban a 
percben felbomlik a két szakegylet. Erre 
volt az egész taktika bazirozva. Hogy nem 
sikerült, ez is igaz. No de ez nem is olyan 
nagy baj. Sem a munkásoknak, de még a 
kávésoknak sem. Ezt a jövő fogja meg
mutatni.

A polgári lapoknak a következő tudósí
tást adták le:
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A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a
választmány következő javaslatát:

«A budapesti kávéfőzők szakegyesülete, 
valamint a budapesti kávéssegédek szak
egyesülete a velük kötött kollektív szerző
déseket ezeknek életbelépése óta folytono
san megszegték. A hatalmi kérdéseket, 
amelyeket pedig mindkét szerződés a leg
határozottabban kizárt, állandóan napirenden 
tartották, a szerződésileg megállapított 
munkabérek emelése érdekében több moz
galmat indítottak, sőt számos üzletben 
sztrájkot rendeztek minden komoly ok nél
kül és szándékosan zavargásokat és károkat 
okoztak azért, mert az illető kávésok szer- 
ződésadta jogaikkal élve, a budapesti kávé
házi alkalmazottak «szakegyesületéből» sze
rezték be személyzetük egy részét. Ezekre 
való tekintettel kimondja a közgyűlés, hogy 
a budapesti kávéfőzők szakegyesületével 
1905. évi december hó 5. napján kötött, 
valamint a budapesti kávéssegédek szak
egyesületével 1907. évi március hó 31-én 
kötött kollektív szerződéseket felbontottnak 
tekinti, a nevezett egyesületekkel minden 
összeköttetést megszakít, velük semmiféle 
tárgyalásba nem bocsátkozik és az alap
szabályok 16. §-ára való utalással kötelezi 
a tagokat, hogy a konyhai és felszolgáló sze
mélyzetüket további intézkedésig kizárólag 
a budapesti kávéházi alkalmazottak szak
egyesületéből szerezzék be. Azok a kávé
házi alkalmazottak, akik a jelen határozat 
folytán sztrájkba lépnek, az ipartársulat tag
jainál többé alkalmazást nem kaphatnak.*

Nem akarunk a határozati javaslatban 
foglaltakkal foglalkozni, de a ^közgyűlés* 
lefolyásáról akarunk egyetmást elmondani. 
Először is elfelejti a tudósítás megemlíteni, 
hogy egészben csak 30—40 ember vett 
részt a közgyűlésen és igy szó sincs arról, 
hogy a közgyűlés az összes kávésok aka
ratát képviselte. Másodszor öreg tévedés, 
mintha egyhangúlag fogadták volna el a 
javaslatot. Harmadszor megfeledkezett a 
tudósítás Evva Lajos felszólalásáról, aki 
tiltakozott az ellen, hogy a tagok cselekvési 
szabadságát gúzsba kössék.

Egyébként az ipartársulat több dolgot 
akart ezzel elérni. 1. Általánospincérsztrájkot.
2. Tömeges átlépést a sárgákhoz. 3. A békés 
kávésokat belezavarni a harcba azáltal, 
hogy sárgákat vesznek fel. Egyik sem sike
rült, dacára annak, hogy az ipartársulat 
elnöksége könyörtelen terrorizmussal kény- 
szeritette a kávésokat a sárgák pártolására. 
Mindez a későbbiekből ki fog derülni.

A m unkásság felelete.
izzó hangulatban, felháborodott lélekkel 

gyűltek össze a kávéházak rabszolgái, hogy 
a rendkívüli helyzetben határozzanak további 
taktikájuk fölött; közel 1500 kávéssegéd, 
kávéfőző s konyhalegény jelent meg. Elnök 
lett Nagy István, jegyző Klein Samu szak
társak. A referens Schönherr József szaktárs 
higgadt, nyugodt s tárgyilagos beszédben 
vázolta a helyzetet és arra kérte a mun
kásokat, hogy higgadtan meggondolva 
határozzon a harca fölött. Utána Vágó Béla 
elvtárs szállt sikra a béke mellett azon 
alapon, hogy a munkáltatók nagyobb része 
a béke hive s egy általános sztrájkkal elő- 
idéznők a higgadt elemek s az uszitók 
szolidaritását s e mellett a kormány erő
szakát és az általános sztrájkot sietne le
verni. Erős küzdelem, a jelenleg sztrájkban 
állók erős segélyezése és a béke helyre
állítása legyen a főcél. De általános sztrájk 
nélkül. Utána ebben az értelemben szólaltak 
fel Falatkay üyőző, Zuckermandl Miksa, 
Krausz Ferenc, Kovács József szaktársak, 
Csermák szaktárs a harc mellett, mig 
Schönherr szaktárs és az elnök zárszava 
után szavazásra került a sor. A nyilvános 
gyűlés óriási szótöbbséggel a béke mellett 
döntött s a következő határozati javaslatot 
fogadta el:

«A Világosság-kávéházban folyó hó 19-én 
megtartott nyilvános kávéházi alkalmazott- 
gyűlés kimondja, hogy a munkáltatók táma
dása világosan mutatja, hogy a kormány

nyal összeköttetésben, egy olyan harcba
akarja kergetni a kávéfőző-, konyhalegény- 
és pincérmunkásságot, amelyben örökre le
törheti ; ebbe a harcba bele nem ugrik s 
miután ezt a támadást, amely sok szakmán 
keresztül ismétlődött meg, ezt a proletariátus 
elleni támadásnak tekinti, amely ellen teljes 
forradalmi erejével, megválogatott eszközei
vel küzdeni fog.*

Az elnök buzdító zárszava után az óriási 
gyűlés a legnagyobb rendben szétoszlott.

Hajsza a szakszervezet ellen.
Miután nem sikerült általános sztrájkba 

ugratni a munkásokat, a szakegylet felosz
latása körül ólálkodott a tisztes társaság.
A rendőrség vidáman segített. A lapokat 
teiikürtölték, hogy a letartóztatott munkások 
tigy vallottak, hogy őket a szakegyletben 
bérelték fe l; hogy pincérek bérelték fel okét 
a szakegylet nevében; hogy a kávéfőzők 
szakegyletében bérelték fel őket stb. stb.

Ezzel szemben az igazság a következő. 
Az Uporelőtt elfogott két munkást, M. Istvánt 
és M. Györgyöt szabadon kellett bocsátani 
s a járásbiróság felmentette őket, mert 
semmi bizonyíték nem volt ellenük. A 
Hotczer előtt elfogott Z. Jánossal egy olyan 
jegyzőkönyvet Írattak alá, amelyet nem ol
vashatott el. A Newyork előtt elfogott 
K. Gábor és S. Tivadar elvtársak azt val
lották, hogy őket az elkeseredés vitte erre 
a tettre, őket senki fel nem bérelte, úgy
szintén a Mátyás lárály előtt elfogott és 
csúnyául megvert V. István és B. József 
elvtársak is ezt vallották. Sehol a világon 
egy adat. Azonban az Elité előtt elfogott 
munkások vallomása az csakugyan kompro
mittáló volt. Nos, ez hogy készült, az igen 
érdekes és igazán nem csodálható, ha jól 
vallottak.

A kávéházak előtt letartóztatott és min
den elfogadható ok nélkül a rendőrségre 
hurcolt munkásokat a járásbiróság, ahová 
ügyük került, szabadon bocsátotta. A meg
hurcolt emberek megjelentek a Népszavánál 
és lefestették azt a pimasz, minden izében 
aljas és hitvány bánásmódot, amelyben a 
rendőrségen részesültek.

H. József és P. Béla elvtársak elmondot
ták, hogy a Dohány-utca és Nagydiófa-utca 
sarkán fogta el őket a rendőrség azon a 
címen, hogy karbolos üveget dobtak be az 
Elite-kávéházba. Hiába bizonyítgatták, hogy 
ők nem tették a nekik tulajdonított csele
kedetet. Néhány rendőrlegény betyármódon 
összekötötte őket s kocsin beszállította a 
főkapitányságra. A kocsiban a 954-es számú 
lófarkas pribék a legdurvább szavak kísé
retében ütlegelte őket. Igy értek a főkapi
tányságra.

Itt azután megindult a vallatás olyan esz
közökkel, ami még a hírhedt oroszországi 
rendőrséget is megszégyeníti. Az elfogot- 
takhoz kérdéseket intéztek s ha azokra nem 
feleltek igennel, úgy nekik estek s agyba- 
főbe verték őket. Így készült az a vallo
más, amelyet a rendőrség adott ki s ame
lyet a lepénzelt polgári sajtó nagy része 
sietett kihasználni a szakszervezet ellen.

A rendőri betyárkodás nyoma ott van 
azon a véres zsebkendőn is, amelybe a 
félholtra kinzott elvtársak vérző testüket 
törülgették.

így könnyű adatokat kipréselni az el- 
fogottakból. No de siettek is a kávésok a 
rendőrségre denunciálni a szervezetet. 
Pekáry fogadta őket, ahol Berger Leó ki
jelentette, hogy legközelebb kérvényt nyúj
tanak be s Írásban fogják kérni a rendőr
séget: Hegyen előterjesztést a szocialista 
egylet feloszlatására*. Végül kérték a rend
őrséget, hogy folytassa eddigi «munkáját*, 
amelyért «hálás köszönetét* mondanak.

Aztán elégedetten távoztak. Biztos pe
csenye, gondolták magukban. Egy hírlapíró 
megkérdezte Boda Dezső főkapitányt, mi 
lesz’ már a feloszlatással. A főkapitány ki
jelentette :

Nem felel meg a valóságnak, hogy a fő
kapitányság lépéseket tett a pincérszakegy- 
let feloszlatása végett. Erre. ezideig komoly

ok nem merült fel és mindaddig, amig a
rendőrségnek elfogadható, illetőleg kétség
telen bizonyítékai nem lesznek arra, hogy 
a legutóbb történt zavargásokat és karbol- 
savas merényleteket a szakegylet utasítá
sára követték el, nem is tesz lépéseket ez 
irányban.

Ez sem sikerült.

A m unkaadók többsége.
Persze az alapszabályok 16. §-a alapján 

minden az ipartársulatban szervezett munka
adó köteles különbeni 100-tól 600 koronáig 
terjedő pönalé terhe mellett csak és 
kizárólag sárgát felvenni.

Minden kommentár nélkül adjuk a 18-iki 
határozat utáni napok közvetítését. Ez 
beszél, a kutya ugat. Amig ilyen közvetíté
sünk lesz, addig semmi félnivalónk nincsen.

19- én
20- án
21- én
22- én
24- én
25- én
26- án
27- én 
29-én

Hogy ez

Közvetítve lett
9 üzletbe 11 munkás, ezek közül 5 stabil

11
9

27
11
8

12
6

19

75
10
97
118
19
6

83

8
4
5 
2

19
5
6

i u,g^ a pár szám mit jelent, ennek 
arébusznak a megfejtését a kávésipartársulat
vpzetnséo-ére b ízzuk.

A jelenlegi helyzet.
Ma azután ott állunk, hogy van egy pár 

üzlet, amelynek tulajdonosai gyöngébben- 
erősebben, de folytatják a provokálást 
addig, mig a szervezett munkásság újra 
el nem veszíti a türelmét. A szervezettől 
valóban az önmegtagadás netovábbja, midőn 
vasmarokkal tartja a munkásságot, amelyet 
a végletekig szeretnének vinni, de nem lehet. 
A sárgákat a méreg eszi, hogy még mindig 
nem tudnak zöld ágra vergődni, mert a 
munkásság a jelen viszonyok között kerüli 
a harcot, mert biztos abban, hogy hosszan
tartó békének az útját egyengeti. De azért 
nem mulaszthatjuk el rámutatni, kik a 
vezetők a harcban s a számuk is igen 
jellemző. Eleddig: Newyork, Bodó, Berger 
Leó, Mátyás király, Emke, Bátori, Muzeurn, 
Continental, Upor, City, Otthon, Erzsébet- 
hid, Holczer és Budai Vigadó kezdtek ki a 
munkássággal. A Központi, a Vígszínház 
és a Szabadság megsárgultak. S az ipar
társulat büszkén jelentette: a Sipka-szoros
ban minden csendes. Először 83 üzlet, 
aztán 16 üzlet, végül mind átlépett a 
sárgákhoz. Béke hamvaikra.

Augusztus hó 26-án taggyűlésünk volt. 
A meghalt szakegylet délután 4 órakor, este 
8 órakor és szerdán hajnali 2 órakor tartott 
taggyűlésein tagsági jogánál fogva 110 
üzletnek a személyzete jelent meg. Az első 
taggyűlés elnöke Keszey Flórián szaktárs, 
előadója Vágó Béla elvtárs volt; a másodikon 
elnök Deutsch Artúr, előadó Fodor Pál elv
társak; a harmadikon elnök Hanisch Pál 
szaktárs s az előadó ismét Vágó elvtárs volt. 
Az előadók a legnagyobb nyugalomra intet
ték a munkásokat s bejelentették, hogy a 
kávésipartársulat minden uszítása ellenére is 
a szakegyleti munkaközvetítőt rendkívül 
sok esetben veszik igénybe a kávéházak. 
A munkásság megnyugodva, abban a tudat
ban távozott, hogy a béke létrejöttét a 
kávésok kis töredékének nem sikerül meg
hiúsítania.

Ez az igazság. Ha a munkásság nyugodtan 
marad és nem pártol el szakegyletétől, 
emellett erősen kitart, akkor ez a mozgalom, 
ez a nehéz önvédelmi harc becsületes békével 
fog végződni minden provokálás, minden 
őrjöngés dacára.

Értesítés.
Szaklapunk szerkesztősége ideigle

nesen f.évl augusztus hó 1 étől Klauzál- 
tér 6. sz.. II. éra. 9 alatt van.



Éttermi segédek köréből.
E gyesületünk b e lé le te , annak  

jövője  és szervezettségü n k .
(Sch.) Tagadhatatlan tény az, hogy ma

a njur.kásosztálytól, tartozzon az;,bármilyen 
foglalkozási ághoz, gazdasági és társa
dalmi helyzete szorosan megköveteli, hogy 
valamilyen egyesületnek tagja legyen. Azon
ban az íparfejlődése,annak«kapitalizálódása» 
a munkáltatók kapzsisága s végül a modern 
kultúra előrehaladása a mai munkásosz- 
tálylyal felismertette azt is, hogy nem 
elég ám csak az, hogy bármilyen egyesület
nek legyen tagja az a munkás, akinek az 
érdekeit a mai kulturtársadalom egyáltalán 
meg nem védi. Igen, a társadalmi fejlődés, 
a munkáskizsákmányolás és a modern 
szociáldemokrácia eszméje volt az a tanító
mester, amely a munkáábsztálylyal felismer
tette azt. hogy a mindenkitől elhagyott és 
lenézett munkásság a saját erejéből alkotta 
osztályharc alapján álló szakszervezetek 
azok, ahova a munkásnak tartoznia kell. 
Mert csak az osztályharc alapján szervezett 
szociáldemokrata munkások által alapított 
egyesületek azok, ahol a munkás kulturális 
és gazdasági igényeit fokozatosan javít
hatja. Azért a jólszervezett, öntudatos mun
kás a szakszervezetének védelmét, az iránt 
való kötelezettségét a legelső kötelességei 
közé sorozza és kész a legnagyobb áldo
zatokra akkor, amikor azt támadás éri bár
milyen részről is, mert tisztában van azzal, 
hogy a szakszervezetének támadásával az 
ő és társai érdekét támadta meg az ellen
fél. A modern szakszervezetek azok az 
erős falanxok, ahol az iskolázatlan mun
kásból kulturember lett, akiben igy kifej
lődött az erős ellentállás, a mindent leigázó 
és uralni vágyó tőkés hatalommal szem
ben s a szakszervezetben emberré lett mun
kás ismerte fel azt is elsősorban, hogy nem
csak gazdasági felszabadításáért, de a poli
tikai felszabadulásáért is küzdeni kell a 
szervezett munkásságnak, mert maradandó 
gazdasági előnyöket igazán csak akkor tudhat 
majd a magyarországi munkásság a maga 
számára biztosítani, ha a szociáldemokrata 
párt programmjával képviselőket küld a 
törvényhozás testületébe, ahol ily módon 
befolyásával becsületes egyesülési, gyüle
kezési stb. szabadságot biztosíthat magának. 
És mivel mindezeket a hatalom kezelői és 
a kizsákmányoló munkáltatók is tudják, 
azért az a nagy ádáz gyűlöletük a szak- 
szervezetek ellen.

Ma már a vendéglőiparban dolgozó 
munkások, mint éttermi segédeknek is fel 
kellett ismerni azt a helyes irányt, amely 
megszabja nekik azt, hogy osztályharc 
alapján szervezkedve, mint szociáldemo
kratáknak, csakis modern szakszervezetben I 
a helyük, mert ez felel meg legjobban 
érdekeik védelmére és kulturális fejlődé
süknek.

Ám nézzük, hogy a B. P. E. megfelelt-e 
eddig azoknak a követelményeknek, amely
nek egy modern alapon vezetett szakszer
vezetnek meg kell felelni? Nem! Nem felelt 
meg pedig azért, mert mig az éttermi 
segédek egy nagyrésze még mindig nagy 
indolenciával viseltetik nemcsak a modern 
szociális kultúra, de a szakszervezetben való 
tömörülés, szóval a szervezkedés által elért 
és elérhető gazdasági helyzetének javítása 
iránt is. Jóllehet, ebben hibás a minden
kori vezetőségnek is az a része, akik az 
egyesület fejlődésével majdnem semmit, 
ennél kevesebbet az éttermi segédek szer
vezésével törődnek.

Vagy nem-e elszomorító helyzet az, 
amikor 1600 tag közül több mint 1000 
olyan hátralékos tag van, akiknek tagsági 
jogosultságuk, ha egy hónapon belül nem 
rendeztetik, megszűnnek tagok lenni.

Hát ha csak annyira fejlődött ki az éttermi 
segédekben az osztálytudat, hogy szakszer
vezetük iránt tartozó kötelességüknek ily 
hanyagul tesznek eleget, akkor nem lesz
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nehéz küzdelmük a vendéglősöknek, hogy 
a szakszervezet jövőjét, tehát az éttermi 
segédek boldogulását lehetetlenné tegyék.

Vagy nem látják az éttermi segédek a 
körülöttük folyó azon gyilkos harcot, melyet 
a kávésok folytatnak munkásaik ellen, hogy 
letörjék őket s aztán mint leigázott rab
szolgákkal bánhassanak el velük.

Ne feledjük el, hogy az éhes embernek 
evés közben jön meg az étvágya s nem 
tudható, sőt bizonyos, hogy az uszító kávé
sok a vendéglős kollégáikat is kerülgetik, 
hogy aljas munkájukra őket is megnyerjék.

Ezek mind olyan szimptomák, melyek 
fel kell hogy ébressze az éttermi segédek
ben azt a tudatot és lelkesedést, hogy 
összeszedik minden energiájukat és hatal
mas agitációt fejtenek ki az egyesület és a 
szervezeti kötelességek iránt való teljesítés
ben most, amikor két komoly dolog előtt 
is állunk.

Ugyanis az egyesületi vezetőség látva a 
tagok indolenciáját, helyét elhagyva, tiszt
újító közgyűlést fog egybehívni még való
színűleg szeptember havában, ez az egyik 
és ki tudja, nem fognak-e támadást intézni 
ellenünk főnökeink?

A helyzet komolyságára való tekintettel 
nincs tétovázásra való idő, mindenki lásson 
komolyan az agitációs munkához és ha 
lesz közgyűlés, oly vezetőséget válasszanak 
az éttermi segédek, amely vezetőség az 
általam fentebb vázolt szellemben fogja az 
egyesületet irányítani és a tagok érdekeit 
szívós kitartással fejleszteni, amihez ugyan
csak a fentebb vázolt öntudatos, kitartó 
áldozatkészsége kell az összes éttermi 
segédeknek.

Ha eszerint cselekednek, akkor meg
változik egyesületünk belélete, biztosítva 
lesz jövője és bebizonyítják az éttermi 
segédek szervezettségüket, ami elejét veszi 
annak is, hogy a vendéglősök támadjanak 
akkor, amikor az nekik sem okvetlen 
érdekük.

A Budapesti pincéregylet vezető
sége a következő nyilatkozatot teszi:

A lapokban megjelent Berger Leó urnák, 
a Kávésok ipartársulata alelnökének nyilat
kozata, amelyben nem átalja kijelenteni, 
hogy az éttermi segédek a Vendéglősök 
ipartársulatához intézett átiratában a kávés
segédekkel való szolidaritást megtagadták. 
Ez az állítás szemenszedett hazugság. A 
Budapesti pincéregylet ily értelemben egy
általában nem intézkedett, mert átiratában 
csak arra kérte a Vendéglősök ipartársula
tának tagjait, hogy az üzletükben előforduló 
visszaéléseket közöljék intézkedés végett az 
egylet vezetőségével. A szolidaritásról nem 
is lehetett szó, mert e tekintetben az ét
termi pincérek állásfoglalása nem lehet 
kétséges.

Én szervezett éttermi segéd vagyok!
Körülbelül két éve annak, hogy mi éttermi 

segédek szervezkedni kezdtünk. Azóta sok 
változáson mentünk át gondolatban, tettek
ben és viszonyokban. Én a szervezettséget 
úgy fogom fel, hogy az a munkás, aki 
szervezettnek, hozzá még szocialistának is 
vallja magát, az tagja egyesületének, párt
jának, szabad szervezetének s az azzal járó 
kötelességének pontosan eleget is tesz. 
Hogy mi a, szervezett éttermi segéd köte
lessége? Én a következő kötelességet 
tudom: Tartozom agitálni az egyesület és 
szabad szervezet érdekében, a tag- és szer
vezeti járulékomat pontosan fizetni, csakis 
az egyleti közvetítést igénybe venni, gyűlés, 
felolvasás, értekezletre eljárni s az üzleti 
kötelességemet pontosan végezni. De a 
pártomat is tartozom anyagilag és erköl
csileg támogatni és sztrájktörésre még akkor 
sem vállalkoznék, ha azzal bármilyen anyagi 
előny is járna. És sajnos, hány szaktárs 
jár köztünk, aki büszkén kivágja, hogy ő 
szervezett éttermi segéd, de a felsorolt kö
telességeknek csak részben vagy talán 
sehogy sem felel meg. Ha megkérdezem

Jónás Józsefet, aki a Mátyás király kávéház
ban sztrájktörő lett, ő szervezett. Nagy B. 
Mihály és Szétvert Kálmán, akik nemcsak 
sztrájktörőkké lettek a Báthoryba, de meg 
is «sárgultak» az öntudatos éttermi segédek 
szégyenére, azért ők is szervezett éttermi 
segédek. Talán még Mayer János is 
szer . .  ., aki, úgy hallatszik, a Széchenyi 
kávéházban öltött magára sárga mázt.

Az ügynökhöz járók szervezett éttermi 
segédeknek vallják magukat. Szóval ezek 
az urak azért szervezettek . .., mert nekik 
ez úgy tetszik.

Szaktársak ! Mi, akik becsülettel megálljuk 
helyünket mint szervezett éttermi segédek, 
jegyezzük meg magunknak azokat, akik 
szégyent hoznak szervezetünkre s alkalom- 
adtán huzzuk le róluk a sárga bugyogót, 
amelybe most belebujtak azért, hogy elárul
ják harcban álló testvéreinket.

S. / ,  éttermi segéd.

Kávéfőzők köréből.
Sorakozni 1 Keserves harc közepette 

vagyunk. El kell készülve lennünk arra, 
hogy eddigi gazdasági eredményeinket a 
munkáltatók el akarják venni, amint hogy 
egyes helyeken már a szabadnapot elveszik 
és bércsonkitást eszközölnek.

Nehéz évek munkájához nyúlnának ezzel 
szentségtörő kezek. Sok áldozat, vér, köny 
és keserűségbe kerültek ezek, az utolsó 
csöpp vérünket is áldozni kellene, csakhogy 
ezt meg tudjuk védelmezni. Ámi eddig 
történt, igaz, nehéz harc volt, de nem volt 
az erősebb eszköz a kezünkben, igaz, amely 
a legerősebb, mint a szervezettségünk és 
öntudatunk, amely a legjobban megvédi 
az embert a sárga veszedelem ellen. De 
amikor már eddig nehéz harccal szerzett 
jogainkhoz akarnának nyúlni, akkor bizony 
felfordult a világ.

Ezért testvérek so ra k o z n i! Az ellen
ség fránya nagy ágyukkal van felfegyver
kezve, minden hatalom mellette áll, de aki 
ismeri Dávid és Góliát históriáját, bizony 
az fog megismétlődni. Erősítsük meg az 
összetartást és szervezettséget, semmitől 
nem kell félni.

Röplratunk. A kávésok merényletére, 
hogy a szerződésünket csak úgy felbontot
ták, egy dönthetetlen érvekkel teli röpiratot 
adtunk ki, amely mindenfelé nagy hatást 
keltett, mert a napnál világosabban mutatta 
ki, hogy a szerződésszegők nem mi voltunk, 
hanem ők.

SZEMLE.
Sárgáékról. Tiszteletreméltó sárgáink a 

rnult napokban kiadtak egy röpiratot, amely
ben 130 vitéz jelenti ki, hogy ők egysze
rűen kilépnek a szakegyletből s Farkas 
János szárnya alá menekülnek. Ebben a 
röpiratban kifejtik a derék sárgák, hogy til
takoznak a 'Csaló, tolvaj, házasságszédelgői 
stb. kifejezések ellen. Ezekre nézve csak azt 
feleljük, hogy Farkas János, a vezér, sik
kasztó, Vigh István, az alvezér, kicsalt egy 
öreg nőtől házasságigérettel 560 koronát, 
tehát házasságszédclgö (991.567/1906. k. v. 
sz. pör), egy pár alak neveket hamisított a 
minisztérium számára, tehát hamisítók, Fe
kete Sándor, a fő attrakciója a «Mátyás 
Királyinak, kilenc hónapot ült váltóhamisí
tásért, tehát gazember s egy egész csomó 
sztrájktörő nevét is ott olvassuk, amelyre a 
csirkefogó név igen gyenge. A nevek kö
zött hemzsegnek az olyanok, akik sohasem 
voltak a szakegylet tagjai s nem is kávés- 
segédek, tehát a kilépésük bejelentése nem 
egyéb aljas hazugságnál.

Mozgalmunk egyik alapos ismerője maga 
elé vette a listát és egyenként róluk a 
következőképp nyilatkozott :

*Bűzlik a pálinkától», <fényképész nem 
szakember>, «kocsis volt», «invalidus*, 'ré
szegest, ialkoholista*, «idegbeteg», «társait 
meglopja», «sikkasztó kereskedősegéd», fél
szemére vak*, * megbízhatatlan*, tsikkasztó,
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/  koronát nem lehet rábízni*, (notabene ez a 
példány Ifi hónapot étit is, a Budai 
Vigadó dísze*, goromba mint a pokróc a 
vendéggel», « brutális a vendéggel», «alkoho
lista,, selyemfia* (a «Mátyás király» másik 
dísze, 300 napot ült toloncházban), «meg
rögzött alkoholista», tlefokozott katonatiszt, 
házasságszédelgő», «alkoholista*, «börtön- 
visett váltóhamisitá*, «lefokozott altiszt», 
'-púpos, társait meglopja*, «bűzlik a pálin
kától*, .művész a csalárdhitelezés terén* 
(a harmadik vezér). így néz ki a t. társa
ság, amely < kilépett» tőlünk. Megjegyzendő, 
hogy a harcok alatt még voltak kishitüek 
s buták, akik beijedve, gyorsan átléptek, 
igy a Vígszínház és a Szabadság cakum- 
pakk (a konyha s egy-két felszolgáló kivé
telével, akiket kimartak a kávéházból) s 
még a perifériákról innen-onnan titokban 
s nem átallották a Mosony-utca díszei közé 
lealacsonyodni. Fognak ezek még sírva ki- 
kivánkozni onnan.

Kétségtelen tényként megállapíthatjuk, 
hogy a munkásság tömör tömege meg
maradt becsületes szervezett munkásnak, 
csak a salakja ment át a sárgákhoz, amely 
tény csak örvendetes reánk nézve. Ami a 
vezér vidéki akcióját illeti (csinos pénzbe 
került), ez a következőképpen áll: Szeged
ről hozott öt embert. Ezek Pesten elszöktek 
tőle. Nagyváradon talált vagy 20 egyént, 
ezek kértek 100 korona előleget és egy öl
tözet ruhát. Ez sem sikerült. Győrből meg
indult öt sztrájktörő, de ezek Budapest he
lyett Pozsonyba utaztak. Ezek után Farkas 
János megszűnt sztrájktörőket toborozni a 
vidékről. Ami pedig a lapjukat illeti, ez 
tele van helyesírási hibákkal s legkiemelke
dőbb része, amelyben F. J. üti az alkohol- 
elleneseket. Ez éppenséggel nem csodála
tos valami. Árulás, aljasság, tolvajlás, csalás, 
testvérgyilkosság méltóbb társat, mint az 
alkoholizmus, nem tud találni. Pfuj. Egyéb
ként, mint rendesen, többen nyilatkozni 
kényszerültek, hogy nevüket tudtuk és 
beleegyezésük dacára nyomatták le a sár
gák. Igy Rákos Károly, Lindenfeld Béla, 
Liptay Aladár, Márkus Sándor, Blau Béla, 
Erőss Sándor, az llits személyzete, Oross 
Adolf és Kovács Károly.

A Magyar Vendéglős és Kávéslpar
augusztus 15-iki száma újra dühösen csahol 
a szervezett munkásokra. Fáj a bőven 
szubvencionált pulinak, hogy rásütöttük, 
oh, nem a gonoszságát, csak a butaságát 
s ettől egészen a fejét vesztette. Nem is 
vesztegetnők rá a nyomdafestéket, ha a 
hang ellen nem tiltakozna. Bizonyos, hogy 
a munkaadókkal szemben való modornak 
jobbnak kell lennie, de ez nem kötelező a 
tolakodó csahosra, aki legalább részünkről 
nem számíthat egyébre, mint általában a 
fogadatlan prókátorok. Ez az egyik. F. Kis 
Lajos végül lesajnálja a mi szellemi harco
sainkat s azzal fenyegetődzik, hogy ellensé
günk lesz. Sőt, hogy igy veszve is van a 
szocializmus.

F. Kis! Legyen ön az ellenségünk, de 
épp ezért ne fájjon a feje a szocializmus
ért. Ilyen ellenségek dacára is győzni 
fogunk.

Végül pedig ami a szellemi harcosokat 
illeti, ön ebben a harcban kis legény. 
Rosszul szerkesztett lapocskájáról ítélve, 
ha velünk harcolni próbálna, ott ön igen 
nagyon a rövidebbet húzná.

Tíz év. Mitrovátz Adolf, a B. P. E.-nek 
több éveken át volt tevékeny elnöke, 
augusztus hó 18-án ünnepelte meg a 
< Pannóniái ban eltöltött főpincérségének 
10. évfordulóját. Az ünnepeltet vele dolgozó 
szaktársai ez alkalommal szép munkás
szoborral lepték meg, a B. P. E. pedig 
jegyzőkönyvileg gratulált és sok szerencsét 
kívánt Mitrovátz szaktársunknak további 
működéséhez.

Az alkalmat megragadva, mi is üdvözöl
jük Mitrovátz Adolf kartársat s arra kérjük, 
agilitását néha az éttermi segédek osztály
tudatos szervezésénél is használja fel.

Südy Lajost

a Budapesti pincéregylet lelkes tagját is 
megölte a proletárbetegség. Temetése 
augusztus 27-én ment végbe az éttermi 
segédek nagyszámú részvételével. Elhunyt 
szaktársunkat Faber Oszkár elvtárs búcsúz
tatta el megható beszéddel. Emlékét őrizzük.

Nyilatkozat. Alulírott megbánva azon 
lépésemet, hogy a Budapesti kávéházi 
alkalmazottak egyesületébe, mint tag, be
léptem. Látva aljas, undorító munkájukat, 
minden összeköttetést velük megszakítok és 
ezentúl szervezetemnek kötelességtudó és 
hü tagja leszek, amit aláírásommal bizo
nyítok.

Budapest, 1908 augusztus 27-én.
Szednicsek Ferenc s. k.

HIVATALOS RÉSZ.
A budapesti pincéregylet munkanélküli alap

jához az alábbiak voltak szívesek hozzájárulni: 
(Balatonfölyvár) Kébli József 10 kor., Köbl Antal 
5 kor., Simon Kálmán 5 kor., Szemerédy József 
5 kor., Szeill Károly 5 kor., Holi Sándor 5 kor., 
Ivkovits Ladimér 5 kor., Lakatos János 5 kor., Se
bestyén Lajos 3 kor., Eszeli József 3 kor. Összesen 
50 kor. (Pöstyén) Stefka Pál és Erdőssy Kálmán 
utján 10 kor., Marguart utján nem 20, hanem 50 
kor. fizettetett be. (A.-Tátrafiired) Váli József utján 
20 kor., (Dukász-étterem) 4 kor. 72 fill., Wáze) 
Gusztáv utján Berger Lajostól (Hungária-kertl 
10 kor., Udvary János ur (kelenföldi vendéglős 
10 kor., mely összegeket ezennel nyugtáz

a budapesti pincércgvlet vezetősége.
Jegyzőkönyvi kivonat a budapesti pincér

egylet 1908 július hó 14-én tartott választmányi 
üléséről. Elnök : Kopcsinovits Antal, titkár: Fáber 
Oszkár. Előterjesztések -. Südy Lajos tag súlyos be- 
tegsége miatt segélyt kér. A választmány Südy ké
relmét jogosnak találja, 50 korona segélyt szavaz 
meg. Ritter Elemér az alapszabály §-a értelmében 
kizáratott, mert beigazolást nyert az ellene emelt 
azon vád is, hogy vendégeket sarcolt. Utasította a 
választmány az ügyvezetőt, hogy tegyen jelentést 
azokról a tagokról, akik indokolatlanul visszauta
sítanak ^stabil* üzletet s azokról a kisegítőkről, 
akik inkorrektül viselkednek. Elhatározta a választ
mány «billiárd» asztalok vételét; azok megválasz
tása végett Kopcsinovits Antal, Porjesz Samu és 
Koch Gusztáv küldettek ki. Frotsché Vilmos, Weisz 
József jegyzőkönyvi hitelesítők.

Julius 21-én tartott ülésen elnök: Kopcsinovits 
Antal, titkár: Fáber Oszkár. Elnök bejelenti, hogy 
a múlt ülésen megválasztott bizottság a Szeifert- 
cég asztalatait és ajánlatát tartja a legmegfelelőbb
nek. A választmány azt el is fogadta. Titkár be
jelenti, hogy a Budapesti kerületi munkásbeteg- 
segélyző pénztárral az egyesületünk megbízottai 
tárgyalást folytattak, mely alkalommal megállapitta- 
tott, hogy az éttermi segédek (főpincérek is) a VI. 
osztályba tartoznak s igy 50 fillér heti járulékot 
fizetnek ; a táppénz 3 kor. 76 fill. Elnök bemutatja 
az uj házirendet, amit a választmány hitelesítve ki- 
függesztet a helyiségben, az étel- és italárjegyzék
kel együtt. Az elhelyezés ellen panaszok adattak 
be, ennek megvizsgálása után, azok alaptalannak 
bizonyultak. Elhatároztatott azonban az, hogy a 
rendelések a teremben nyilvánosságra hozandók. 
Határozattá emeltetett az is, hogy az elhelyező 
irodában vagy az előszobában tartózkodni nem 
szabad.

Jegyzőkönyvi hitelesítők: Egyed Gyula, Koch 
Gusztáv.

Kapitalizmus, klerikaiizmus; a szó- 
clalizmus e kettővel verekszik s le 
fogja győzni.

Vegyes.
A budapesti kávéfőzők, kávéssegédek 

és éttermi segédek köréből «Vidám ifjak» 
néven egy csoport alakult, melynek célja 
szinielőadások és hangversenyek rendezése. 
A csoport saját zenekart is szervez. Az 
előkészítő bizottság felhívja a szaktársakat, 
hogy aki hajlamot érez a műkedvelői elő
adásokban résztvenni, vagy aki valamely 
hangszeren játszani tud. jelentkezzék Kéföl 
Károly vendéglőjében (Vili., Bérkocsls-u. 24) 
naponta 8—10-ig. Tisztelettel

az előkészítő bizottság.
Marton Rezső kávéssegéd szaktárs ez

úton tudatja a t. szaktársakkal, hogy a 
Moulen Rouge kávéházat átvette.

A B. P. E. titkára által az alábbiak közzé
tételére kérettünk fel: Vigh József „főpincér 
szaktárs (Wampetics) felkérésére figyelmez
tetjük a t. szaktársainkat, hogy Bulányi 
Lajos szaktárs és egyleti tagunk Wesselényi- 
utca 18. szám alatt lévő vendéglője ellen 
szórt vádak alaptalanok.

Felhívás az éttermi segédekhez! 
Szaktársak! Az uj egyleti helyiségünk fel
avató ünnepélye szeptember hó végén lesz. 
Mindazokat a szaktársaimat, akik az ünnepély 
rendezésében részt kívánnak venni, felkérem, 
hogy nálam (Hungária szálló) jelentkezni 
szíveskedjenek. Tisztelettel

Deák István.
Egyetértés Sportclub, IV., Váci-u. 38, 

1. emelet. Hivatalos órák minden csütörtökön 
d. u. 4—6-ig. Alapitó tag: Törley József 
és Társa. Pártoló tagok: Ehm János és 
Kaszás Lajos. Elnök : Mitrovátz Adolf. Al- 
elnök: Beer László. Titkár: Cseke Lajos. 
Pénztáros: Láng János.

Beiratkozni lehet Cseke Lajos titkárnál, 
Vadászkürt szálloda.

Foglalkozás a sport minden ágával, 
u. m.: football, atlétika, torna, vívás és 
úszás.

Siidi Lajos elhalt szaktársunk hátra
maradt özvegy édesanyja és 3 kiskorú 
testvérének a támogatásáta az alábbiak 
voltak szívesek adakozni: Hungária szálló 
7’42, József főh. sz. 2’60, Bokros-étterem 
3/12, Delli-étterem 610, Ehm-étterem 7 80, 
Élő-étterem 7’—, Fiume szálloda 3'—, 
Oambrinus-étterem 4'—,Katona-étterem3’60, 
London szálló 5-60, Lantos-étterem 2’20, 
Lippert étterem 540, Neiger ur 2’—, Neiger 
személyzete 6’80, Nyugati pályaudvar 4-—, 
Várady ur 5'—, Várady személyzete ÍO'SO, 
Sturm-étterem 2'20, Kéményseprő-étterem 
7'—, Lukácsfürdő 294 0, Rezső Mihály 2’50, 
Tomasek-étterem 4-—, Faihtler 2-—, Deési 
és Vasada-étterem 2'20, Steinfeld K. —-'30. 
Ootfried K. —'40, Bulányi L. P—, Vucsár L. 
P—, Rózsavölgyi B. P—, Szende O. —-40, 
Leitgeb J. P—, Kiss P. P—, Kohn M. —’30, 
Ruff R. —■'30, Turza A. —-40, Meister M. 
—'50, Tollmann M. —-40, Dajka F. —'30, 
Porjesz P—, Pécsi Laios 2-—, M. Kovács J. 
P—, Stefka P. —■•40,'Bartl M. —.40 kor., 
összesen 15084 kor. — A fenti adakozók 
fogadják hálás köszönetemet.

Özv. Siidi Júnosné.
Köszönetnyilvánítás. Felejthetetlen 

Lajos fiam, illetve testvérünk elhunyta alkal
mával a hozzánk érkezett sokoldalú rész
vétnyilatkozatokért ezúton fogadják mind
annyian hálás köszönetiinket és legforróbb 
hálánkat, kik fájdalmunkat részvétükkel és 
megjelenésükkel enyhítették.

A gyászoló Südi-család nevében : 
Özv. Siidi Jánosáé,

Südi Mariska.
Köszönetnyilvánítás. Alulírott ezúton 

mondok köszönetét az összes elvtársaimnak, 
kik odaadó pártfogásukkal engem üzletileg 
támogatni szívesek voltak.

Uj-Tátrafüred.
Till István fodrászcég üzletvezetője, 

Lő cser János.

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

jegyzőkönyve. (Folytatás.).
Ha a munkásnak nem adatik meg a gazdasági 

jobblétre való törekvés, az önalkotta egyesületben 
keres magának utat. Hogy a szocialista egyesületek 
mennyire tanitják és művelik a munkásságot, szol
gáljon felvilágosításul a következő kimutatás: A 
szociáldemokrata pártban szervezett munkások egye
sületei szaklapokra, könyvtárra és oktatásra 1906- 
ban kiadlak összesen 174.594 koronát. Uz maga is 
azt jelenti, hogy az államnak felvilágosodott, becsü
letes polgárokat nevel. (Úgy van! Úgy van!) 
Az önálló egyesületek könyvtáraiban Budapesten 
1906-ban 30.776 kötet könyv volt. Tehát bátran 
mondhatjuk, hogy mi neveljük az államnak a be
csületes, józangondolkodásu polgárokat, megment
jük ezáltal a munkásságot az elkorcsosodástól és az 
elziilléstől.

A szociáldemokrata munkások annyira igénybe 
vették a könyvtárakat, hogy a könyvtárosok alig 
voltak képesek munkájukat lebonyolítani. Ez azt
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jelenti, hogy a munkásmilliók azok, akik keresik és 
szomjuhozzák a tudományt.

De nézzük, hogy munkanélküli, utas- és rend
kívüli segélyre mekkora összegeket fizettek ki 
szakszervezeteink. 1904. évben 161.000, 1906-ban 
240.000 koronát. Meg kell jegyeznem, hogy az 
épilőszakmák egyesületei nem tizeitek munkanél
küli segélyt. 1905-ben 71.000 szervezett munkás volt 
Magyarországon. A koalíciós kormány üldözte a 
szervezett munkásságot, de ezzel csak azt érte el, 
hogy 1906 december hó végén a szervezett mun
kások száma 147.829-re emelkedett és emellett volt 
5800 szervezett nőmunkás. (Éljenzés és taps.) Te
hát láthatjuk, hogy a szervezett munkások száma, 
az üldözések dacára, megkétszereződött egy év 
alatt. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon a mun
kásságnak van panaszra oka és joga, hogy szervez
kedjék és gazdasági jólétet biztosítson a maga 
számára. Nézzük, mit ért el a szervezett munkás
ság szervezkedésével 1906-ban. A munkásságnak a 
munkaidő megrövidítésével az a célja, hogy a 
tőkéstársadalom fejlettsége folytán a gépek által 
kiszorított munkástómegeket foglalkoztatni tudja és 
a sztrájktörőket a munkától elvonja. 1906-ban l 1/* 
órával rövidült meg a munkaidő. Ha naponta min
den munkás csak f 1/, órával dolgozik kevesebbet, 
ott feltétlenül kell, hogy a munkanélküliek közül 
alkalmazzanak. Es ha ez igy van, pedig hogy igy 
van, az tény, akkor becsületes munkát végeztünk. 
De szükséges a munkaidő megrövidítése azért is, 
hogy ne csigázza a munkást a hosszú munkaidő 
agyon. Általánosságban 15—20—25% béremelést is 
kivívtunk. Ez mind azt bizonyítja, hogy a szervez
kedés hatalom és a kormány épp ezért függesztett 
fel a múlt évben nem kevesebb, mint 350 egyesü
letet. (Mozgás.) Nekünk meg kell keresni az utat, 
hogy gazdasági küzdelmeinket érvényre juttassuk, 
ez pedig egyedül csak a szabad szervezetben lehet
séges. Nekünk, akiknek számolni kell azzal, hogy 
a kormány nem adja meg a lehetőséget az orszá
gos egyesület megalakítására, megalkotjuk az or
szágos szabad szervezetet. A mnukásságnak szer
vezkedni kell, mert ellene szegődött a hatalom és 
minden. A szabad szervezetben kell megtalálni a 
kapcsot, mely bennünket országszerte összefűz.

Mi nem félünk attól, hogy a hatóság a mi tár
gyalásainkon képviselteti magát, mert nyilt kártyá
val játszunk és akarjuk, hogy ismerjék meg ők is a mi 
bajainkat. Mi a szabad szervezetet tekintet nélkül 
arra, hogy ők akarják-e vagy sem, meg fogjuk csi
nálni.

Hogy mi a munkáltatókkal, a vagyonilag fölöt
tünk álló lényekkel, gazdasági küzdelmeinket sike
resen tudjuk megvédelmezni, ahoz nekünk az kell, 
a mi a katonáknak. A katonáknak a háborúhoz 
pénz, pénz és harmadszor is pénz kell, nekünk a 
sikeres küzdelemhez pénz, pénz, pénz és negyed
szer felvilágosodottság. Összeadjuk ellentállási cí
men filléreinket. Erre maga a kapitalista társada
lom, a kormány szorított minket, mert nem engedi 
meg nekünk azt, amit a munkáltatóknak megenged. 
De ők elfelejtik, hogy a titkolt gyümölcs sokkal 
édesebb. (Elénk éljenzés.)

Az országos 11-es bizottságnak a tervezete, mely 
önök előtt fekszik, az nekünk törvény lesz, mely 
megszabja azt, hogy minden egyes szaktárs heten
ként mennyivel járul hozzá az ellentállási alaphoz, 
hogy megvédhessük magunkat a kizsákmányolás 
ellen. Az országos szervezeti szabályzat erre nézve 
azt mondja, hogy minden egyes szaktársnak, aki a 
szabad szervezet tagja, erkölcsi kötelessége, hogy 
lapilleték címén a pénztárba hetenként 22, illetve 
24 fillért befizessen. Ez az adózás a mi javunkra 
történik és legalább is 50--60%-kal fog visszaté
rülni akkor, ha országszerte fel fogjuk világosítani 
és be tudjuk szaktársainkat vonni az országos sza
bad szervezetbe. Ha látni fogja a kormány, hogy 
akarata ellenére is megtudjuk csinálni szervezetein
ket s hogy felvilágosodott munkásokkal áll szem
ben, a jövőre respektálni fogja jogainkat. Tehát a 
magunk által megállapított törvények keretében kell, 
hogy a vidéket szervezhessük. Sokan panaszkod
tak, hogy milyen nehéz vidéken szervezni a pincé-
. . W , i  a . . u z t ____ _ ........... / __________ .

kásságot s fel világosi thatnők őket helyzetükről, de 
reméljük, hogy már most nem igen lesz akadálya 
a dolognak és a vidéken is kényszeríteni fogjuk a 
munkáltatókat, hogy kollektív szerződést kösseuek, 
amelyekben a munkásság a maga érdekeit meg 
fogja védelmezni.

Tervünk, hogy a vidéki városokban, ahol csak 
lehetséges, mindenütt egyesületi alapszabályokat 
fogadtatunk »\ a munkaközvetítést kezünkbe vész- 
szűk. Szabad szervezetekben nagyon nehéz a 
munkaközvetítő felállítása, mert az a törvényható
ság előtt el nem ismert szervezet. Ahol 50—60

lehetőséget arra, nogy a vidéket is szervezhesse.
Most áttérek az általános választójogra. Röviden 

fogok beszélni, mert október 10-én es számtalan
szor hallották annak fontosságát, hogy miért szük
séges a választójog a munkásságunk. Mi, szervezett 
munkások, az általános választójogot nem megváltó
ként üdvözöljük, de azért kívánjuk, mert azt lát
juk, ahol a jog, ott az anyagi előny is. Ha azon a 
részen volna nyomor, ahol a jog, talán azt mond- 
hatnók, nincs szükség a poliljtai jogokra, de ellen
kezőleg van és igy nagyfonloTkága lehet annak a

proletariátus gazdasági szempontjából is. Nekünki
szociáldemokratáknak, kötelességünk érte küzden 
elsősorban, mert ha politikai jogaink meglesznek’ 
akkor gazdasági küzdelmeinkéi is megtudjuk köny- 
nyiteni, 1.1. befolyásunk lesz a törvényhozásra és 
munkásvédö törvényeket fogunk hozatni. Akkor 
nem fognak hozni törvényeket a mi megkérdezé
sünk nélkül. Minden pincérnek eminens érdeke, 
hogy az általános, titkos választójogot megszerez
zük és ebből a küzdelemből nekünk is ki kell 
venni részünket. (Hosszas lelkes éljenzés és teps.) 
(Felolvassa határozati javaslatát.)

Szerkesztői üzenetek.
Oyffr, Szombathely, Keszthely, Pécs, Sátoralja- 

ujhely, Nagyvárad, Arad, Szeged, Brassó, Temes
vár, Miskolc. A tudósításokat jövő számunkban 
hozzuk.

Loós, Nagykanizsa. Kérelmét elintézzük. Le
velet és a lapokat kívánsága szerint küldjük.

Huber H. Torda. Az országos szabad szerve
zetbe vehetjük fel. Tessék szerkesztőségünk cimére 
3 koronát beküldeni.

Berger G., Hamburg. Amint látja kérését telje
sítettük. Érdeklődését köszönjük. Szívélyes üdv.

pincér van, önálló egyesületet alkotnak és alap
szabályaikkal megrohanják a minisztériumot, akkor 
gondolkodni fognak ott, hogy mégis kell valamit 
csinálni, mert az egyesülési jogot nem lehet oly 
könnyen felrúgni. A kongresszus lezajlása után re
mélem, meg fogják adni a 11-es bizottságnak a 

rra, hogy a vidéket is szervezhesse.

SZOCIALIZMUS
SZOCIÁLDEMOKRATA FOLYÓIRAT
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0  SZERKESZTI 0  
KUN FI ZSIGMOND

SZOCIALIZMUS címen a magyarországi szociál
demokrata párt tudományos havi folyóiratot 
ad ki. E folyóirat célja a szocialista tudomány 
igazságainak népszerű ismertetése és e tudomány 
módszerének a magyar viszonyok adta esetleges 
uj jelenségekre való alkalmazása. Emellett 
figyelemmel kiséri a magyar közéletet és annak 
nevezetesebb eseményeit szocialista szempont
ból megvilágítja s igy a legerélyesebb és leg- 
egyenesebb módon szolgálja a munkásság érdekei 
mellett az ország haladásának ügyét is. Emellett 
ismerteti népszerű módon a természettudomá
nyok nagy vívmányait, nemkülönben beszámol 
az irodalmi és művészeti élet legkimagaslóbb 
eredményeiről is. Minden munkás, aki meg 
akarja szerezni a mozgalomban való hatékony 
résztvétel elméleti fegyvereit és minden érdek
lődő, aki tudni akarja,' minő elméleti kérdések 
foglalkoztatják a magyarországi szociáldemo

kráciát, fizessen elő a

S I O C I A Ü Z M U S R A
Tartalmas, változatos folyóiratot kap. oly olcsó 
áron, amely páratlanul áll a magyar folyóirat- 

irodalomban.

A  S Z O C I A L I Z M U S
megjelenik minden hó elsejét követő szom 

baton , 3 iv terjedelemben.

E lő f iz e té s i  á r a :
E g é sz  é v re  K  6 .— I N e g y e d  é v re  K  1.50 
F é l é v re  K  3 .— | E g y e s  s z im  50  fül.

Megrendelhető és kapható a Népszava-könyv- 
kercskedúsben, Budapest, VII., Nyár-utca 1, az 
Általános Fogyasztási Szövetkezet Összes üzle
teiben, valamint a könyvkereskedés összes 

budapesti és vidéki árusítóinál.

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

kérik.

Ny í l t  tér.*
Szaktársak I Minden ország iparának megerősö

dése a munkásság érdeke is. Szaktársak 1 aki Ismeri 
a „Mohai Agnes“-forrás vizét, tudja, hogy bár
mely külföldi ásványvizei felülmúl, annak győgy- 
tartalma kiváló, mint borviz páratlan. A „Mohai 
Agnes“-forrást, becsét, győgyértékét nem tudja 
legyőzni a nngyhangzásu reklámok serege sem, 
különösen akkor, ezután még úgy sem, ha a 
magyarországi pincérszaklársak azt felkarolva, 
ajánlják.

Világosság-kávéház, a pincérszaktár- 
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 megfelelő- 
leg átalakítva, .Világosság.-kávéhaz cim 
alatt augusztus 1-én megnyitottuk.

Főtőrekvésünk a t. szaktársaknak olcsó 
és kellemes szórakozást nyújtani. Szolid 
á rak i Bel- és külföldi párt- és szak
lapok! Egész éjjel nyitva! Hideg 
büfét 1

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

kiváló tisztelettel 
Neumann Izidor es Társa

kávésok.
Szaktársak I Nagy Oéza elvtárs fodrászüzletét 

látogassuk. VII., Erzsébet-körut 34.
Nemcsák Mihály vendéglőjére felhívjuk olva

sóink ügyeiméi, hol kellemes szórakozást találnak.

Felelős szerkesztő: Schönherr József.
Kiadó: A lapbizottság.

v il /ű o s s Ao k ö n y v n y o m d a  r . t . o u o a p i s t , v ii„  n y Ar - u t o z a  i .'

A kiváló bór- és ltthium os gyógyforrás

S A L V A T O R  |
vese- és h ó ly a g b a jo k n á l, kö.s*v*5nynél, cr.ukor- > 

b e tegségnél és hu ru to s  b án ta lm ukná l kitűnő hatású, I 
T e rm é sz e te i vasm en tea  m v an y u v lz . I

Kapható áarányvlzlcereskodé.sben vagy a 8zInye-Llpóczl j 
8 alvntor-forrás Vállalatnál Budapest, V Rudolfrakpart S. ■

K R IS T A L Y i
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital ótvágyzavaroknál ús 
emésztési nehézségeknél. A legtisztább cs legegészségesebb asztali 
és borviz. — Hathatós szemjesUlapItó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést fs szállít a

Szt. Lukácsffirdő Kutvállalat Budán.

Pincérek figyelmébe
ajánljuk HERMANN 
GYULA férfiszabó- 
mestert, ki már húsz 
év óta csakis pincérek 
szabója. — Budapest, 
VII., Akácfa-utca 52.

É R T E S Í T É S  !
Tisztelettel értesítem a szaktársaímat, hogy 

VII. kerfllet, W esselényi-utca 18. szám alatt 
újonnan berendezett

BSm - V E N D É G L Ő T
nyitottam, hol saját termésű borok, kitűnő háziasán 
készített étetek mérsékelt áron kaphatók.

Kérem a szaktársak szives támogatását. 
Tisztelettel

8ulányl Lajos
a Continental volt főpincére. 

Kizárólag Részvény-sör.
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Hébel-ká véház
VI., T a rtz-k S p u t 19.

Étterm i segédek találkozó helye!!
Hébel Mihály, tulajdonos.



1906 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 7. oldal.

Kristályforrás
vegyelemzései:

Orsz. Magy. Kir. 
Chemiai Intézet.

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

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium ( K ) ........ ........................... 0-0093 gr.
Nátrium ( N a ) ----------------------  0-0334 »
Calcium (Ca) — — ...................  0-1268 »
Magnesium ( M g ) ........ ................ 0 0465 »
Vas (Fe)— ~  ................  0-0004 »
Chlor ( C l ) ------ — _  ... ._ ... 0-0331 >
Sulfat (S04)................... ................ 0-1188 »
Hydrocarbonat ( H C 0 3 ) -----------  0-5002 >
Siliciumdioxid (SÍ02)....................  0-0169 »
Szénsav (C02) 44-66 cm3.............  0-0880 .

Organikus anyagot, úgyszintén salétrom
savat és ammóniákat a viz nem tartalmaz és 
Így a KRlSTÁLY-forrásvizet igen tiszta cal
cium és magnesium-hydrocarbonatos ásvány- 
viznek minősitjük. Bakteriológiai szempont
ból pedig az állami bakteriológiai intézet 
ezen vizet tisztának és kifogástalannak 
minősítette.

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

Budapesten.

M. Kir. Tud. Egyetem 
I. C hem iai In tézete .

A forrás hőm érséke---------- — 25-75 C"
A viz fajsulya 17-5 C-on.............  1-00074
A viz fagyáspontja — — .......  0-035 C
Osmosisnyomás - ......................  0-421 atm.
Elektromos vezetöképessége0'000866‘ohm.cm.

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K)------ — ---------------- 0-0070 gr.
Nátrium (Na) .............. — — -- 0-0328 j
Calcium (Ca) — ........  — ........  0-1277 .
Magnesium (Mg) ........ ................  0-0452 .
Vas (Fe) — ........  — ............-  0 0001 .
Chlor (Cl) — — — ...................  00338 »
Sulfat (S04) ........ ........... — — 01118 .
Hydrocarbonat (HC03) — ........  0-5194 >
Siliciumdioxyd (SÍ02) — — — 00170 »
Szénsav (CÓ2) ........  — ------  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 JM. Tud. Akadémia tagja.
A Szt-Lukácsfiirdői KRISTÁLY-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. Hankó Vilmos, s. k.

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

A KRISTÁLY-FORRÁS szOnsavtelltés nélküli állapotban, 
hasonló enyhesége folytán, pótolja a francia EVIAN és 
ST.-QALMIER-forrésokaf.

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

ST.-QALMIER-BADOIT-FORRAS: 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. ásvőnyalkatrész, 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  s a . á n y a l k a t r é a z t  és tö 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 és a francia kormány által köz

érdekű jeleggel felruházott gyégyvlz.

Kecskeméti borház
Pincérek és kávéfőzők 
:: találkozó helyei ::

Van szerencsém tudomására hozni az igen 
tisztelt elvtársaknak, hogy
VIII., Bérkocsis-utca 24. szám alatt,
a „Fehér kecskéhez** címzett
kecskeméti borház fiókját mint üzletvezető 
átvettem s azt oly irányban fogom vezetni, hogy 
az az elvtársaimnak kellemes találkozó 
helye legyen.

Amiért is hideg ételek, a leghíresebb kecske
méti száraz kolbász és pörkölt szalonnáról 
gondoskodtam. — Kitünően kezelt saját ter
mésű, valamint fajborok úgy kicsinyben, vala
mint házhoz hordva, a legmérsékeltebb áron 
lesznek kiszolgálva.

Az elvtársak szives támogatását kérve, maradok 
kiváló tisztelettel 

Kéföl Károly, üzletvezető.

Pincérek figyelmébe!
Az elismert legjobb és leg tartósabb

P ! N C É R - CI P Ő IC
^ csakis

SERENY ZSIGM ONDhAi
Budapest, VII., Erzsébet-körut Ü6

kaphatók. Számos clismcrő-levcl bizonyltja n cég szolid 
. kiszolgálását.
Állandó nagy választék kész üzleti és mindennemű 

cipőkben.
Egy levelező-lapon kérem szives értesítését és azonnal 

szolgálok.
Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legponlosab- 

bán eszközöltetnek.

Kitűnő hatású vese- 
és h ó lyagb ajok n á l.
SzénsavduR, kellem es, savanykás  

izü, v asm en tes íte tt,

rendkivli l  üdítő asz ta l i  v iz.
Üdít, gyógyít. O rvosilag  a ján lva .
Ivó-gyógymódra használva, vese- és 
hólyagbajoknál, a vesem edence idült 
hurutjainál, hugykő- és fövenyképző
désnél, a légutak és a kiválnsztős;:ervek 
hurutos bántnlmainál kitűnő’ hatásúnak 

■— bizonyult. ------------------
P rospek tu st k í v á n a t r a  küld  a 

forráskezelősőg t
Muschong buziási gyógyfürdő igazgató

sága Buziásfürdőn.
Kapható : Budapesten Édeskuty L. ásványvizkereskedó- 
nel, valamint minden fűszer- és csemegekereskedésben.

fflBKflflBtfSSBBB’B.BBBBR

H U T T L  T I V A D A R  1
■ B CS. ÉS KIR. U0VAR1 S Z Á LL ÍT Ó  m  

BUDAPEST. V, D0R0TTYA-UTCA 14.
a

Porcel lán es üvegáruk ■
Saját porcellángyár Budapestéi.
KÉPES ÁRJEGYZÉK KÍVÁNATRA B E Ü T V E

$9

A főváros l e g j o b b  b o r a i .

Van szerencsém a tisztelt szállodai, 
éttermi és kávéházi alkalmazottak 
::: becses figyelmét felhívni az :::
V. kér.,  L ipót-körut  21. szám £ .
alatt levő újonnan berendezett ven
déglőmre, ahol állandóan kitűnő 
háziasán készített melcgételekreggel 
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 Szcnt- 
Lukácsfürdő éttermi és kávéssegé
deknek, úgyszintén a Budapestre 
felrándnló közönségnek.

B. pártfogásukat kéri tisztelettel
NEMCSAK MIHÁLY, vendéglős
Telefon 43-04. Vendégeim rendelkezésére áll.

Leves-külön legességok.

felhívom saját gyártmányú

konyhakabát-, kötény-és 
munkanadrág-üzletemre,

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

fillértől feljebb.

G r'in h u t Ödön,
szabómester

Budapest, VII., Akácfa-utca 10.
Levelezőlap-értesítésre ház
hoz jövök. Árjegyzék ingyen. 
Vidékre u tánvét mellett. 

Mérethez elegendő ujjhossza és mellbőség 
hónaljon kö rü l.

bor. pezsgőhöz Itigjobb ital. Orvosilag ajánlva mint 
---------------  nyélkajidó ós hugyhajtó h a tá s ú .---------------

A tisztelt pincér uraknak reklám dolgokat, po- 
narakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, ha le- 
vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., Zoltán-utca 10. Telefon 34—78.
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n

1  C o n s u m z s
Budapest, VII., Kerfész-u. 20.
T e l e f o n - s z á m :  80- 54.

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

H A G G E N M A C H E R
lányai és budafoki sörgyárak r.-t.

S 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 tc a  5.
(Telefon-szám: 14-60.)

t a r t a l m a s  b o r ,  
finom Uditb iz  és 

at je llem zi pezsgőnket.
Kapható: minden e lső rangú  fU szerke re skedásban, 

kávéházban és vendéglőben.

üendégló's urak figyelmébe!
legmelegebben ajánlom 
a legjobbnak elismert és 
sok ideit s munkát meg
takarító «Bcrkoviis»-féTe

Hektograph-lapskat
s minden színben levő 
tópttkat. A nélkülözhetet
len Hektograph-lep mind
két oldalon többször 
használható cs egy ere
detiről 100— 120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé 
fektetjük s 3—4 nap múlva isméi használható, líaktagraph- 
tefcorcsek és kimoshntatlan rubajelzfl-fuslökek műiden nagy

ságban rendelhetők

f i e r E c o w i t s  t £ á í * © B y
sokszorosító-készülékek. Hcktogmph-raktárában

B u d a p e s t ,  V!!., S ip -u tc a  11. szám .
árjegyzék bérmenlve

K é r j ü k  m i n d e n ü t t

H Ö L L E

Pannónia Sec” 
pezsgőjét.
H Ő I.L E  J. M .
onáax. én lá r . u d v a r t  s z á llító

s= Budaörs. =

P in c é re k  taüá lkozó  he lye !

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

P olgári  s z o b a i  B  Olcsó á r a k !

Plncánkntk étlapból 5%, tzalványfazelaknál 10% engedmány.

B E I T Z  J Á N O S
mííesztergályos, dákó- és billiárilgolyó-gyár.

Kávéházi 
eszközök 
raktára 
és javitó- 
tniíhelye.

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

II., Akácfa-utca55, Dob-utcasarok.
Telefon : 81-30. Telefon : 81-30.
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