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SZERKF.SZTŐSÉO ÉS KIADÓHIVATAL:
V II. k e r ü l e t ,  K ln u z A I- té r  6 .  s z á m , I I . e m e l e t  9, 
ahová a kéziratok, levelek és pénzküldemények küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

Miért vagyunk szocialisták?
' \  kizsákmányolok fillérein élősködő áruló- 

szövelkezet visszatért a politizáláshoz és 
politizál a szociáldemokrata párt ellen. Miért 
ellene? Miért nem a többi politikai párt 
ellen? Miért politizál egyáltalában, mikor 
ez bevallott hite szerint nem tartozik az ő 
cszakmozgalma* körébe? Megmondjuk.

Mert a szociáldemokrata párt védő gátja 
annak az osztálytudatos, osztályharcos szak- 
szervezeti mozgalomnak, melynek életére 
tör a munkaadók által felbérelt orgyilkosok 
e romlott bandája.

Tudjuk, mi nekünk szakegyletünk. Az 
eszköz, melylyel szereztünk egy darab ke
nyeret az éliségcsillapitásán felül is. Vele 
szereztük azt a szabad napot, melyet most 
eddig annyira mellőzött családunk körében 
tölthetünk. A szakegylet vivta ki azt a sza
bad órát, melyet könyv mellett tölthetünk, 
vagy mely a mezőt, a ligetet, a levegős 
szabad természetet nekünk is kinyitotta. És 
a szakegylet őrködik, megerősödve afelett, 
amit kivívtunk. Nélküle elzüllő, nyomorban 
sínylődő éhenkórászok vagyunK, ■ vele és 
általa öntudatos, munkájukra büszke em
berek. A szakegylet nélkül cipőrongynál 
kevesebb volt a becsületünk, vele és általa 
kiküzdtük emberi inegbecsültetésünket.

E szakegylet ellen támadtak és támadnak 
a munkaadók. Gyengék és erőtlenek vol
nának, ha nem állna mögötíük a hatalom: 
az osztályában). Ez vértezi a munkaadókat 
az egész uralkodó osztály erejével, rendel
kezésükre bocsátja a katonaságot és a rend
őrséget, a spicliket és vérebeket. A politikai 
hatalom rárekszik szakszervezeti mozgal
munkra és fojtogatja. Nem harcolhatunk 
anélkül, hogy ne kellene tartanunk a hata
lom beavatkozásától, a vizsgálatoktól, a fel
függesztés és feloszlatás kardja á landóan 
fejünk fölött lebeg és az egyedül az osztály- 
pailamentnek felelős hatósági falka az 
állam hivatalos helyiségében koholja az 
ürügyeket anarchista terrorizmusának leple
zéséhez.

És most tekintsünk körül! Hol van az 
az erő, amely az ország összes munkaadói 
hatalmát képező és összefoglaló nagy parlamenti,- közigazgatási, politikai hatalommal 
szembeszáll s küzd vele az összmunkásság 
érdekében? Ez a szociáldemokrata párt, 
amely az ország összmunkásságát szakmára 
való tekintet nélkül egyesíti az osztályállam, 
a hatalom ellen.

Melyik az a párt, mely ma elszántan az 
általános választói jogért küzdve, befolyást 
akar szerezni a munkásoknak az állami 
közigazgatásra? A szociáldemokrata párt. 
Ki akarja tehát a szakszervezeti mozgalmat 
megszabadítani az osztályközigazgatás bru
tális jogtiprásaitól ? A szociáldemokrata párt. 
Ki küzd tehát végül azéit, hogy a szállodai, 
éttermi s kávéházi munkás továbbra is a 
feloszlatás veszélye nélkül felhasználhassa 
szakszervezetét a munkabér javítására, a 
munkaidő rövidítésére, az emberi bánásmód 
kivívására? Egyedül a szociáldemokrata 
párt. Szociáldemokrata párt nélkül nincsen 
szakszervezeti mozgalom, szakszervezeti moz
galom nélkül nincsen kenyér; a párthoz való

hűséges ragaszkodást létküzdefmünk paran
csolja reánk.

Ezért folyik a mocskolódás lapjaikban, 
ezért folyik a szociáldemokrata párt köpkö- 
dése, ezért vezetői lemocskolása, azért, mert 
ha szakszervezetünket nem a párt tagjai 
alkotják, akkor az megszűnik harci szer
vezet lenni, amely ha megmozdulna, a 
hatalom akkor rúgna fel, amikor akarná, 
mert nem állna háta mögött százezernyi 
munkás ereje s izgalma védő fegyver
képpen. S ennek az erőnek tudható ma is 
be, hogy szakegyletünk annyi vész között 
inég mindig sértetlenül fennáll.

Ezért mondják, hogy nekünk nem kell 
párt. mint ahogy minden szakmának meg
mondották már az ő huligánjai. Valóban 
nem.

A. huligánnak, a kizsákmányolok bérencei
nek nem kell párt. A párt jelenti a szak
mára való tekintet nélküli osztálytudatot cs 
vájjon melyik szakmában találna e népség 
híveket?! Az ő céljuk a munkásság osz
tálytudatának kiölése, ők llferálni akarják a 
munkást a munkaadónak — pénzért. Éhez 
valóban nem használhatnak politikai pártot. 
De mi: küzdve a kenyérért a kizsákmá
nyolás ellen, hűséggel és öntudattal kitar
tunk jogaink kivivójának, kenyerünk őrzőjé
nek, a nemzetközi szociáldemokráciának 
vérvörös és szeplőtlenül tiszta lobogója 
mellett.

O sztálytudatból fakad a szolidaritás 
ereje!

A sárgákról.
Erről a dögvészről, amely a munkás- 

mozgalmat fojtogatja, jobban mondva sze
retné megfojtani, külföldi elvtársaink igen 
sokat Írtak már s mi a munkástársaink fel
világosítására, meg a munkaadók meg- 
szivlelésére itt adjuk A. Braun elvtársunk 
kitűnő cikkének egyes részeit, amelyeket a 
mi Szocializmus pártlapunk közölt le a 
«Kampf»-ból, bécsi tudományos pártlapunk
ból. Mindenki szorgosan olvassa el s 
okuljon rajta. Akar-e küzdő, öntudatos 
proletár lenni vagy elaijasodott rabszolga.

«Franciaországban erős fejlődésnek in
dultak a sárga szervezetek. Ebben igen 
nagy része van, persze akaratuk ellenére, 
a szindikalista szervezeteknek, amelyek csak 
most látnak hozzá a tagok alapos és 
állandó neveléséhez és amelyek a vállal
kozók elleni heves, de sokszor céltalan 
támadásban látták a szakszervezeti harc 
leghelyesebb módját. Három vezető ember 
jellemzi a franciaországi sárga mozgalmat: 
Paul Lanoir, akiről saját hívei mondották, 
hogy pénzért mindenre kapható és hogy 
a rendőrség, a vállalkozók, a politikai 
ártok egyaránt pénzelték. Főtitkára, aki 
ésőbb helyére került, Pierre Biétry, a 

szociáldemokrácia renegátja, aki már párt
tagsága vége felé a rendőrség kéme és 
agent provocateurje volt. Amikor leleplezték, 
a sárgákhoz szegődött. A sárgák harmadik 
vezetője volt Gaston Japy nevű igen gazdag 
órás, aki a sárga mozgalmat lépcsőnek

nézte, amelynek segítségével felhághat a
politikai befolyás és állás magaslatára. 
Ennek a becsvágyó embernek köszönheti 
a sárga mozgalom nemcsak pénzforrásait, 
hanem, persze igen fonák, elméleti meg
alapozását is. A franciaországi sárga moz
galom sokfélképpen hatott a németországira 
és az meg az osztrákra (s mindkettő a 
csírázni próbáló magyarországira. A ford.)

A sárga szervezetek létezéseinek feltétele 
a vállalkozótól való függés. Nincsen olyan 
sárga szakszervezet, amely nem függ a 
vállalkozótól, amely nem a vállalkozó esz
köze, amelyet nem ők alapítottak és pártol
nak és amely a vállalkozó szakadatlan 
közreműködése nélkül is életben tudna 
maradni.

A vállalkozók különféle célokat akarnak 
elérni a sárga szervezetek alapításával. Első
sorban meg akarják semmisíteni a munká
sok szolidaritását. A sárga szervezet a leg
jobb eszköz arra, hogy viszálykodást 
támasszon a munkások között. A sárgák
nak meg kell gátolni azt, hogy a szociál
demokrata szervezetek uj tagokat szerez
hessenek.

A sárga szervezetek tagjait két csoportra 
lehet osztani. Az első csoportba elziillött 
elemek, helyüket vesztett proletárok tartoz
nak: olyanok, akik mint sztrájktörők és 
dolgozni akarók lehetetlenné tették magu
kat, törtetők, akiknek hiúságát nem elégí
tette ki a szociáldemokrata munkásmozgalom, 
azután az a szemét nép, amelyet tisztesség
telen cselekedete miatt kizártak valamely 
munkásszervezetből. Ez az első csoport, 
amely a leggyülölködőbb ellensége a 
szociáldemokráciának és szakszervezeteknek, 
az igazi, ha számra nézve csekély ható
ereje is a sárga mozgalomnak. A sárgák 
ctömegéts olyan emberek teszik, akiknek 
munkáját nem igen veheti számításba vala
mely üzem. Nem teljes értékű munkások 
ezek és szívesen tűrik el, hogy valamely 
vállalkozó lekösse őket, mivel nem bíznak 
abban, hogy más vállalkozónál egy könnyen 
találnak munkát. Igen gyakran gyönge 
akaratú munkások ezek, olyan munkások, 
akik az öregkor határán állanak, amikor 
már nehéz uj alkalmazást kapni. Ha az 
ember megérti ezeknek a munkásoknak 
gondolkodásmódját, látja, hogy olyan 
emberek, akikből kihalt az önbizalom, akik 
rettegnek a munkanélküliségtől, amely 
állandó bajjá lehet számukra. Ezért lemon
danak a jobb munkafeltételekért való harc
ról, a bérek emelésének vagy a munkaidő 
csökkentésének-még a kívánásáról is, sőt 
belenyugosznak a munkabér csökkentésébe 
vagy a munkaidő felemelésébe is, ha ezen 
az áron biztosíthatják a maguk számára a 
munka állandóságát.

Ennek fejében magukra veszik társaik 
megvetését, a társas érintkezés minden 
formából való kirekesztésüket, eltűrik, hogy 
kitaszított emberként, a vállalkozó mindenre 
kapható cselédjeként bánjanak velük, sőt 
készek a sztrájktörés alávaló cselekedetének 
elkövetésére is. Ilyen munkásokból kerül 
ki a sárgák zöme és ezek nem olyan 
emberek, akik fejlett és erős versenynyel 
küzdő iparágnak hasznára válhatnának.
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Ezért azt gondoljuk, hogy a munkáltatók 
nemsokára be fogják látni, hogy a sárga 
szervezetek senkit sem károsítanak meg 
annyira, mint éppen őket.

A sárga szervezeteket a vállalkozók pén
zéből alapítják és csak a vállalkozók állandó 
anyagi támogatása meg terrorisztikus nyo
mása tartja őket életben. Vannak vállalko
zók, akik igen nagy összegeket költenek a 
sárga mozgalomra. így például az augs- 
burgt és nürnbergi gépgyárak vezérigaz
gatója 10.000 márka felvételi dijat fizetett 
és évi tagsági járulék fejében 40.000 már
kát fizet. Általában azonban csak módjával 
és óvatosan pénzelik a vállalkozók a sárga 
szervezeteket és sokkal fukarabbak, sem
mint általában hiszik. Kérkednek ugyan a 
nagy számokkal, de a kérdéses összegek 
fölött nem rendelkeznek szabadon a sárga 
szervezetek. A vállalkozók adományait csak 
oly célokra szabad felhasználni, amelyet a 
vállalkozó vagy képviselője is helyesel. 
A sárga szervezetek végrehajtó bizottságai
ban rendszerint sok szavazatot foglalnak 
le a vállalkozók és e szavazatok ellenére 
nem lehet hozzáférni a pénzhez. Igen sok 
alapitványlevélben megtalálható az a ren
delkezés. hogy az adományozott pénz
összeg maga fel nem használható és az 
egylet feloszlása eseién visszaszáll az ado
mányozói a. Sőt az is megesik, hogy a 
fennen hirdetett adományok a vállalkozó 
tulajdonát képezik és legfeljebb a kamatok 
használhatók fel a sárga mozgalom céljaira. 
A sárga egyletek tagjai állandó gyámkodás 
alatt állanak. Ha egyszer s másszor meg
próbáljak a fék tágítását, rögtön emlékez
tetik őket arra, hogy csak akkor van lét
jogosult águk, ha a vállalkozó testó'rségévé 
szegődnek el.

A gyárak vezetősége, különösen a mű
vezetők és előmunkások segítségével, gyak
ran próbálja meg a munkásoknak a sárga 
szervezetbe való bekényszeritését. A kor
bács és alamizsna jellemzés mindig ráillik 
a sárga szervezetek megalapítás! módjának 
és taggyűlési tevékenységének jellemzésére. 
VannaK üzemek, amelyek csak olyan mun
kásokat vesznek fel, akik kötelezik magú
kat arra, hogy belépnek a sárga egyletbe. 
A lestöbb sárga szervezet alapszabályai 
között helyei foglal az a rendelkezés, hogy 
a tagoknak nem szabad valamely szociál
demokrata szakszervezetbe belépni.

Természetes, hogy az olyan élősdi, ki
tartott intézmények, atninők a sárga szer
vezetek, nagy vonzóerőt gyakorolnak a 
pénzhajhászó elemekre. Ez a körülmény 
már sok pénzébe került a vállalkozóknak, 
sokszor becsapták őket és sok megszégye
nítő leleplezés történt a sárga mozgalom 
szellemi vezetőiről.

H t a munkások meggondolják, mi min
dent köszönhetnek a szakszervezeti moz
galomnak. hogy mennyivel járult hozzá a 
szakegylet! harc a munkásosztály felemelé
séhez és a kapitalizmus nyomorbataszitó 
hatásainak ellensúlyozásához, akkor valóban 
vakoknak kellene lenniök, ha látszólagos 
vagy valódi előnyökért eladnák egyesülési 
jogukat. Aki valamely sárga szervezetbe 
he;ép, az eladta egyesülési jogát. Ezt látja 
minden értelmes munkás. Sárga szakszerve
zeteket azért alapítanak, hogy a vállalkozó 
megkiméltessék a sztrájktól. így például a 
néniét szabad (sárga) fémmunkások egye
sületének alapszabályaiban olvasható:

4. §. Az egyesület legfőbb elve, hogy 
tagjainak nem szabad résztvenni olyan 
sztrájkokban, amelyeket a vállalkozók pro
vokáló sztrájkoknak neveznek el.»

Sőt nyiltan magasztalják a sztrájktörőt 
is! Így a francia sárgák 1904. évi kon
gresszusán :

A munkásoknak meg kell egyezniök 
egymással, hogy sztrájk kitörése esetén a 
dolgozni akaró munkással ne bánhassanak 
gyáva áruló gyanánt, noha valóságban bát
rabb, mint társai, mert ellene mer állani az 
érdekeit sértő törekvéseknek.*

Csak gyenge, felemás munkások nyer
hetők meg a sárga szervezetek számára.

Az ostobaságra, tudatlanságra és értelmetlen
ségre való hivatkozással nyerik meg a 
sárga szervezetek számára a munkásokat. 
Beszélnek nekik a nnmkásvezérek meg
gazdagodásáról s arról, hogy ezek a mun
kások filléreiből élnek, hogy a szakszerve
zetek igazgatása és az érettük való agi
táció túlságosan sokba kerül. Letagadják a 
munkásmozgalom által elért eredményeket. 
Félrevezetik a munkásokat, hogy ne ismer
jék fel valódi érdekeiket. Elleplezik előttük, 
hogy minő engedményeket csikart ki a 
vállalkozóktól a szakszervezetek akciója és 
a munkásoknak szociáldemokrata meg
győződéssel és önbizalommal való telítése. 
Nem beszélnek soha a munkásoknak arról, 
hogy minő sora volt szüleiknek, nagy- 
szüleiknek a gyárakban és műhelyekben, 
miképpen kellett szörnyen alacsony munka
bérek és tulhosszu munkaidő mellett egész 
életükön át alázatosan görnvedniök a gyá
rakban, csak azért, mert akkor még nem 
volt meg a munkások között az össze
tartás, mert nem ismerték a szakszervezetet 
és mert még nem vonult be a munkás- 
fejekbe és munkásszivekbe a szociáldemo
krácia. Amelyik munkás a sárgák közé 
készül elszegődni, az gondolja meg, milyen 
sokat tettek a szakszervezetek a vállalko
zóknak nem tetsző munkások megvédése 
terén. Gondolják meg a munkások, hogy 
a sárga szervezetben kényre-kedvre ki van
nak szolgáltatva a vállalkozónak, hogy akit 
egyszer a vállalkozó megrendszabályoz, 
azt a sárga szervezet nem támogathatja 
sem anyagilag, sem erkölcsileg és uj exisz- 
tencia teremtésében sem lehet segítségére. 
A sárga munkás is ki van téve a meg- 
rendszabályozás esélyeinek, hiszen még a 
féreg is megvonaglik, ha rátaposnak. 
Amelyik sárga munkást megrendszabályoz- 
nak, az menthetetlenül a legszörnyiibb 
nyomornak áldozata lesz.

Oktalanság volna a sárga mozgalom ki
látásait túlbecsülni. Úgy látszik, hogy ma 
már azok a gyárosok is kevesebb várako
zást fűznek hozzá, akik kísérleteznek vele. 
Egyetlen vállalatnak sem válik javára a 
munkások között való folytonos surlódás, az 
üzemben állandósult nyugtalanság, a mun
kások és művezetők között való folytonos 
viszály. Azt a tényt, hogy van munkásmoz
galom, hogy a szocializmus és szakszerve
tek nevelték a munkásságot, semmi eszköz
zel nem lehet megsemmisíteni. A sárga 
mozgalom sohasem erősödhetik meg any- 
nyira, hogy a szociáldemokráciával szám
belileg egyenlőrangu veszedelmes mozga
lom válhassék belőle. De azért nem szabad 
tétlenül maradni a sárgákkal szemben. 
Egyes üzemekben vagy iparágakban, egyes 
elszigetelt területeken a munkásságot erő
sen megkárosítják a sárga szervezetek. A 
gazdasági és politikai szervezetek tiszte 
kezdetben szembeszállani a sárga mozga
lommal : okosan és erősen. Ha már meg
alakult a sárga mozgalom, akkor másképp 
kell támadni a gyönge, elsodort, rászedett 
és becsapott munkásokat és másképp a 
munkásosztály öntudatos árulóit, akiket nem 
lehet visszahódítani és akik különben is 
csak szégyenünkre válnának, ha egy időre 
is visszajönnének a mi táborunkba. A 
sárga szakszervezetek ellen vivott harcot 
sem szabad egy kaptafára huzni. E részben 
nem egy hiba történt már. Érthető felhá
borodás és igen méltánylandó okokból ke
letkezett elkeseredés már gyakran arra ra
gadott munkásokat, hogy megvetésüket 
igen érthető módon adják az áruló mun
kások értésére. A szocialista szervezetek 
munkásainak a szolidaritás érzése a máso
dik természetükké vált. Nem is tudják, 
hogy az erkölcsi érzés milyen magas fo
káról tesz ez tanúságot, nem is értik meg, 
milyen hatalmas munka volt az, amely egy 
olyan nagy és elnyomott osztályban fel
ébresztette a kötelességérzést, amelynél 
fogva az egyén érdekeinél többre becsülik 
az összesség javát. Mivel ez az érzés bele
olvad személyiségükbe, azért lehet könnyen 
megérteni az undornak a féktelen és szer

fölött erős érzését, amely a képmutatókkal 
és árulókkal, az önzőkkel és elpuhultakkal 
szemben feltámad bennük. A sárgák túl
nyomó száma ilyen. Ezért kell nekik el- 
elviselniök az egyenes és erős jellemű fér
fiak megvetését.*

Ezek az adatok teljesen ráillenek a mi 
sárga mozgalmunkra is és bámulatraméltó, 
mily tökéletesen másolták le a külföldi 
aljasságot itt nálunk. Azonban ennek a 
külföldön is voltak a munkaadók számára 
konzekvenciái. Ezeket is jó lesz itt adni a 
kávésok okulásura.

cEz a mozgalom az egész közéletre is 
veszedelmes bizonyos tekintetben. A sárga 
mozgalom valóságos pratorianus csapatot 
szervez a vállalkozók számára és az osztály
harc formáinak olyan elvadulását idézik elő, 
amelytől inkább van okuk félni a vállalko
zóknak és a sárga mozgalom egyéb párt
fogóinak, semmint a szociáldemokratáknak. 
A munkások önönmaguk ineggyalázását 
látják abban, hogy társaikat, osztályosaikat 
az erkölcsi züllés útjára sodorják a vállal
kozók azzal, hogy a munkásság árulóivá 
sülyesztik le őket. A sárga mozgalmat szer
vező és pártfogó vállalkozóknak tisztában 
kell lenniök azzal, hogy az egyes emberre 
nem irányuló osztályellentét helyére a sze
mélyes gyűlölködés lép ezáltal. Valamint 
azzal is, hogy épp úgy megveti a munkás- 
osztály őket, mint azokat a munkásokat, 
akik látszólagos és sohasem állandó elő
nyök kedvéért kitépik magukat a szolida
ritásnak abból a láncából, amelyet a kapi
talizmus fejlődése és az osztályok elválása 
kovácsolt a proletariátus köré. Miképpen a 
nemzetek harcaiban a legbecstelenebb em
bernek az árulót, a kémet, a hirhordót né
zik, aképpen készen kell lennie annak is 
a legszigorúbb elitélésre, aki a társadalmi 
harcban kicsinyes, önző okokból odaltagyja 
osztálytársai csapatát és az ellenség tábo
rába pártol át. Ha a vállalkozók és kezes 
szolgáik azon sopánkodnak, hogy a társa
dalmi harcok eldurvulnak, akkor vegyék 
számba azt, hogy semmi sem mérgesíti el 
jobban az osztályliarcot, mint a sárga szer
vezetek, mint az, ha magában a munkás
ságban tenyésztenek mintegy árulókat és 
kémeket a vállalkozók. Aki a munkásságot 
megakarja gátolni abban, hogy az osztály- 
harcban egyetlen fegyverével élhessen, 
annak készen kell lennie arra, hogy a két
ségbeesés rossz tanácsadó és olyan csele
kedetekre ragadja el az embereket, aminő- 
ket abból az időből jegyez fel a történe
lem, amikor még nem élhetett a munkásság 
az egyesülési joggal.*

S ha elgondoljuk, hogy ezekről az embe
rekről egy polgári politikus, Korell evangé
likus lelkész, mondotta az 1898-ban Bajor
országban tartott szabadelvű pártgyülésen, 
hogy olyan alávaló és mérgezett fegyve
rekkel harcolnak a politikában, aminó'ket 
még soha egyetlen párt sem használt, akkor 
ha a kávésok elgondolják, hogy ma egy 
klerikális-feudális kormányrendszer alatt 
nyögnek ők is, amely kézzel-lábbal támo
gatja a sárgákat, akik pénzért mindenre 
kaphatók, nem-e következhet el igen rövi
den az az idő, amikor derék sárgáink 
pénzért a kávésok ellen fordulnak valami 
politikai zsarolás okából. Mert a sárgák, 
de különösen a mi sárgáink, mindenre 
kaphatók. Ezen jó lesz gondolkodni.

Kávéssegédek köréből.
A helyzet.

A jelenlegi helyzetünk sokkal előnyösebb, 
mint azt előre igy elképzelni lehetett volna. 
A munkaadóknak még mindig tartó táma
dását eleddig egyes sajnos kivételekkel, a 
tömör többség valóban bámulatraméltó 
szívósságai birta ki, ugv hogy ma már a 
legnagyobb uszitók is lemondtak arról az 
eredetileg kitűzött céljukról, hogy szak- 
egyletünket tönkre tegyék. Ez eddig éppen 
nem sikerült, bár voltak helyek, ahol Á 
nesen presszionálták szaktársainkat
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hogy gyilkosaikhoz, a sárgákhoz belépjenek 
s bár egy-két helyen sikerült Is látszólag 
ideig-órálg külsőleg megsárgítani elvtársain
kat, ez a törekvés sem sikerült s csak az 
elkeseredést és a munkaadó Iránti gyűlölet 
fokozta a kényszerltetteknél s mérgesítette 
el a helyzetet, bizony nem a mi hátrá
nyunkra. Csak erős legyen a kitartás, régi 
erőnk visszanyerése Igen rövid Idő kérdése. 
Azok, akik belettek szorítva a munkaadók 
által a sárgák közé, azok úgyis a mi kato
náink maradtak, a becsületet, a meggyőző- 
dést kiirtani nem lehet semmiféle bdrcdval, 
azonban, akik meggyőződésből lettek sár
gák, azokat is jól ismerjük. Nagyon keve
sen vannak az istenadták, a sikkasztók és 
zslványok s valóságos áldás ránk nézve, 
hogy van előttünk egy állatsereglet, amely
től sikerül* szakegyleti életünket megsza
badítani.

A szakegyleti élet.
Ez zavartalanul folyik. A körhelyiségünk 

naponta zsúfolva van az érdeklődőkkel s a 
tanácsot kérőkkel. S mig a sárgáéknál 
vigasztalan sirás-rivás van, mert nincs köz
vetítésük s tagdijak helyett Farkas János
nak _ napról-napra kell házalnia, hogy a 
24 és 50 koronákat, a munkaadók tisztelet
diját, judáspénzét beszedje, mert ugylátszik, 
a 2000 koronának gyorsan a nyakára hág
tak s tagdíj abszolúte nem akar befolyni, 
mert a legdühődtebb sárga is meggondolja 
magát, mielőtt Farkas Jánosra bízná a pén
zét, addig nálunk a tagdíjbefizetés, de kü
lönösen a közvetítés zavartalanul folyik. 
Ez bizonyítja, hogy a tagjaink szilárdul 
kitartanak s hogy a munkaadók nagyrésze 
nem megy az uszitók után. De beszéljenek 
a tények.

Szeptember hónapban befolyt 1724 ko
rona  tagdíj és 32 korona belratási
díj s ami pedig a közvetitésiinket illeti, ez 
meg a jelenleg fennálló viszonyokhoz ké
pest fényesnek mondható. Közvetítve lett:
Szeptember 21-én 4 állandó 1 kisegítő

22-én 4 5
» 23-án 3 » 2
» 24-én 5 » 5 »
» 25-én 4 10 »
» 26-án 5 » 24 »

27-én 1 > 44 >
> 28-án 6 3 »
.> 29-én 4 » 2 »
» 30-án 7 » 2

Október 1-én 5 » 8 »
2-án 7 5 »

» 3-án 3 » 11
> 4-én — 118 »
» 5-én — » 4 »

Összesen 58 állandó, 244 kisegítő.
Tehát az utolsó két hétben 58 állandó 

s 244 kisegítő állást közvetített a szak
egyletünk, mig a sárgák egyetlenegy állást 
sem közvetítettek. Ilyen körülmények között, 
aki kishitű és reménytelen, az nem is tar
tozhat az öntudatos szervezett munkások 
soraiba.

A m unkásság akciója.
Mi ernyedetlen agitáclót folytatunk s a 

tagjainkat feivilágositjuk. De nemcsak köz
vetlen érintkezéssel, de nyilvános gyűlése
ken is. Ilyen hatalmas nyilvános gyűlést 
tartottunk szeptember hó 23-án, délután, 
este és éjjel a Csányi- és Király-utca sar
kán levő Hersch F. vendéglőben. A három 
gyűlés megtaiíását egyes kávésok terroriz
musa tette szükségessé s valóban olyan 
hatalmas gyűlések voltak, hogy a legvérme- 
sebb reményeket is felülmúlták. Az első 
gyűlésen elnök Krausz Ferenc, jegyző 
Fekete Lőrinc, szónokok Vincze Sándor, 
Vágó Béla, Fáber Oszkár s Kéföl Károly 
elvtársak, a másodikön elnök Vágó Béla, 
jegyző Bruun Vilmos, szónokok Schönherr 
József, Müller Miksa és Somogyi Miklós 
elvtársak, a harmadik gyűlésen elnök Vágó 
Béla, jegyző Fodor Pál, szónokok Szaba
dos Sándor és Fáber Oszkár elvtársak vol
tak, akik rámutattak a kormány terveire s 
a munkaadók újabb akciójával szemben

erő* ellenállásra hívták fel a munkásságot. 
Mind a három gyűlés egyhangú lelkese
déssel a következő határozati javaslatot 
fogadta el:

«A három szakma nyilvános gyűlése 
kimondja, hogy a munkáltatók újabb 
erőszakoskodásával szemben, amely ab
ban nyilvánul meg, hogy egyes üzletek
ben a sárgákhoz akarják kényszeríteni a 
munkásokat, a kitörő erőszakosságokért 
egyedül ezekre a kávésokra hárítja a 
felelősséget. A brutális erőszakkal szem
ben a legerélyesebb ellenállásra kész s 
felhívja Budapest összmunkásságát, hogy 
ebben a harcban minden eszközzel tá
mogassa. s
A délutáni gyűlés után az egész tömeg 

meglátogatta Berger Leó üzletét, ahol a 
választójogért tüntetve és a Marseillaise 
eléneklésével adta tudtára Berger Leónak, 
hogy a munkásság cselekvésre kész az 
uszitók ellen is.
. Az esti gyűlés után pedig a hatalmas 

tömeg kiment a Körútra s a választójogéit 
tüntetve vonult végig. Bergert, a <New- 
York»-ot és az «Emkét» zajosan meg- 
abcugolták s itt a rendőrség szétosziaíta 
őket. _ Az «Emké»-ben jémülten húzták le 
a rolókat s öt perc alatt tele volt az egész 
környék rendőrrel; lovas és gyalogos 
rendőrök nyargalásztak *New-York*-tól 
«Emké»-ig s vagy 40 gyalogos «Mátyás 
király»-tól a «Báthori»-ig, de egyéb dolguk 
nem akadt, mint hogy a pár vendéget is 
elriasztották, akik ott voltak. Ezek a saj
nálatos következményei annak a munkál
tatói rendszernek, amely a béke helyre- 
állítása helyett a munkásokat azzal keseríti 
el, hogy be akarja kényszeríteni őket a 
sárgákhoz. S ugyanennek tudható be az 
is, hogy az elmúlt napokban a «New- 
Yorki-nak újra bezúzták két ablakát s azt 
•llits»-nek s * Fiúméinak egy-egy ablakát!

A szervezett munkásság számára a szer
vező bizottságunk a következő felhívást 
adta ki:

«A szervezett munkásokhoz s párt
tagokhoz! Nehéz küzdelmünkben felhív
juk elvtársainkat arra, hogy csak azon 
kávéházakat látogassák, ahol szervezett 
kávéssegédek vannak s akik azt igazolni 
is tudják. Az elsárgult vagy a munkálta
tóktól elsárgitott kávéházakkal szemben 
pedig., a legerősebb eszközöket se saj
nálják, mert a sárga dögvész veszedel
mes az egész mozgalomra nézve.*
Ennek a felhívásnak már igen sok he

lyütt üdvös következései voltak.
Agitáljunk, dolgozzunk, győzzünk meg 

mindenfelől, a szervezett munkásság is 
oldalunk mellett áll, de ha magunk nem 
dolgozunk erősen, akkor a világ leg
nagyobb ereje sem tud segíteni. Fel a 
munkára, fel az agitációra szakegyletiink 
érdekében !

Nyilatkozatok.
1. Alulírott, kínos helyzetbe sodorva el

követtem azt a hibát, hogy beiratkoztam a 
sárgákhoz. Ezért e meggondolatlan lépé
semért bocsánatot kérek s látva a sárgák 
akciójának aljasságát, szakszervezetemnek a 
jövőben hü katonája leszek. Oottlieb Lajos.

2. Alulírott ezennel kijelentem, hogy a 
rólam terjesztett azon rágalmak, hogy én 
a sárgák tagja lennék, nem felel meg a 
valóságnak. Én soha sárga nem voltam, 
nem is leszek, mert testvérgyilkosságra 
kapható nem vagyok s szervezetemnek ltü 
katonája maradok. Elvtársi üdvözlettel 
Fábián Sándor.

3. A rólam terjesztett azon rágalmakra 
vonatkozólag, hogy én sárga volnék, ki
jelentem, hogy ez a legaljasabb hazugság. 
Soha tagja nem voltam s nem leszek ezen 
testvérgyilkosoknak. Csillag Géza.

4. Alulírott kijelentem, hogy eddig még 
nem voltam felvilágosítva arról, hogy mi
féle szerzet az a--sárga «e, ylet» s most, 
midőn ezt megtudtam, ki kell jelentenem, 
hogy én testvérgyilkosok közé nem tar
tózhatom s ha ezzel vádol valaki, ez a vád

alaptalan. Így amit rólam a Népizava 
hozott, az se történhetett meg velem. 
Vörös voltam egész életemben s az ia 
maradok; hűséges katonája a szervezetem
nek. Elvtársi üdvözlettel Koczdn István.

Szervezkedéssel érjük el helyzetünk 
javítását 1

Kávéfőzők köréből.
Harc a békéért.

A címben használt jelszóval indította 
meg nagy harcát a budapesti kávéslpartár- 
sulat a kávéházi munkások ellen.

Igaz, hogy erre nem lett volna szükség, 
mert a harcot indítók által óhajtott béke 
éppen azelőtt volt meg a szakmában, amig 
az ipartársulat tagjai meg nem kezdték a 
harci készülődést. Mig ma odaértünk, hogy 
a békéért való harc éppen a békét nem 
tudta rpegteremteni. De azt hisszük, hogy 
képtelenség is harci készülődéssel békét te
remteni, mert békét csak békére való ké
szülődés teremthet.

Miután, tudomásom szerint, dobszóval 
még senki sem fogott verebet, igy a cím
ben használt híres jelszó is csütörtököt 
mondott.

De nézzük meg közelebbről a tényeket. 
A budapesti kávés urak, akik egy elkese
redett sztrájk és a kávéházak nyugalmának 
egy huzamosabb ideig tartó zavarása után 
munkásaikkal annak rendje és módja sze
rint egy, mindkét félre kötelező, kollektív 
bérszerződést kötöttek. A szerződés betar
tása felett egy vegyes bizottságnak kellett 
volna őrködnie, de nem őrködött, mert a 
kávés uraknak nem imponált az, hogy az 
ő '<közönséges* munkásaikkal egy asztal
nál ülve, bizonyságot szerezzenek arról, 
hogy a kartársak nem tartják be a becsület
szóval is biztosított szerződést. Mig a má
sik féltől a legnagyobb szigorúsággal kö
vetelték ennek betartását.

Igaz, hogy nem volt szükség eme kö
vetelésükre, mert a budapesti kávéfőzők és 
konyhalegények vannak olyan becsületes 
szerződő felek, hogy betüszerint betartották, 
a reájuk nézve különben sok hátránynyai 
bíró, rossz szerződést, sőt elég balgák vol
tak ahoz, hogy bízva a kávés urak becsület
szavában, a szerződés betartása felett való 
ellenőrzésből felmerült és a kávés urakat 
is egyaránt terhelő anyagi terheket is fö- 
dözték.

De nem igy a kávés urak. Mert habár 
voltak, sőt ma is vannak közöttük egyes 
tiszteletre méltó urak, akik ma, a szerződés 
nélküli időben, sem tekintik rongynak a 
becsületszót és még ma is tartják a szer
ződés rendelkezéseit, mégis nem egy volt 
a kávés urak közölt, aki fütyülve az írás
ban lekötött becsületszóra, alig várta a 
kedvező időt, hogy sikerrel tapossa el a 
saját becsületét. Sajnos, hogy ezek a be
csülettel oly könnyen dobálódzó urak nem
csak a kartársaik nagy részét tévesztették 
meg a «harcot a békéért* bombasztikus 
jelszóval, hanem az ipartársulat eddig 
intelligensnek tartott vezetőségét is elvaki- 
tolta, ugyannyira, hogy amikor a kávéfőzők 
egy terjedelmes átiratban figyelmeztetni 
óhajtották a kávés urakat az általuk elkö
vetett szerződésszegésekre, az elnök ur sa
ját maga állított rendőröket az ajtó elé, hogy 
a panasztvivő küldöttség be ne juthasson 
a kávés urak elé. Pedig azt hisszük, elég 
érdekes lett volna tudni a kávés urak 
nagy részének azt, hogy a * harcot a bé
kéért* hangoztató kartársaik a legpiszkosabb 
önérdekből törekedtek a fennálló béke 
tönkretételére.

Vagy talán nem éppen azok voitak a 
harcot hirdető urak, akik soha sem bírták 
megszokni a békét? De igen, sőt ők voltak 
azok is, akik bár jól értették azt, hogy 
miként kell lefoglalni maguknak a kartársak 
orra elől a jól képzett szakmunkást és jói 
értették azt, miként leiiet bizonyos elmen
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jól megfejni a nagyközönséget, sőt jól ér
tették azt is, hogy miként kell a titkos 
szobák elzárt ajtói mögött pofonokkal ki
fizetni a nehéz munkát végző szegény 
munkás munkabérét.

Miután pedig a kollektív egyezség ideje 
alatt, uram bocsd' emberségesen kellett 
viselkedni a munkással szemben, amelyet 
az urak nem bírtak megszokni, ezért kellett 
felrúgni a tisztességes bánásmódot biztositó 
szerződést.

Ne higyje azonban senki, hogy a szer
ződés felbontásával elérik azt, amit az urak 
annyira óhajtanak. Nem, mert a tisztessé
ges bánásmód ma már nem a szerződés 
léte vagy nem létezésétől függ, hanem 
igenis függ a kávéfőzők és konyhalegények 
jól szervezett erejétől. De ettől függ a 
szakegyesület fennállása is. Sőt a szak
egyesületnek a munkaközvetítésre sem a 
volt szerződés adta meg a jogot — mert 
ma nincs szerződés —, sőt tilos az ipar
társulat tagjainak közvetítőnket igénybe 
venni (?). És hogy mégis igénybe veszik, 
úgymint azelőtt, ez azt jelenti, hogy jó és 
megbízható munkást csak a szakegylet tud 
adni.

így tehát a békéért indított hangokat 
bátran a füstre tehetik, vagy ha úgy tetszik, 
tovább is bolondithatják vele a világot. 
Azonban az bizonyos, hogy mindent elér
hetnek vele, csak éppen a békét nem. 
Mert mi a magunk részéről nem fogjuk 
feladni a szerződés egyetlen pontját sem, 
amelyek reánk előnyökkel bírtak, sőt le
szünk oly vaknterőek, hogy a hátrányos 
pontokat is nekünk kedvezőekkel próbál
juk kicserélgetni. így a többek között a 
felbontott szerződés ama pontját, amely 
ugv szólt, hogy szakmánkban a felmondási 
idő emberemlékezet óta szokásban lévő 
három napban állapittatik meg; mi szakítva 
az emberemlékezet óta érvényes tradíciók
kal és szentségtörő kezeinkkel és élünk az 
ipartörvény 94. és 95. §§ biztosított 15 napi 
felmondási jogunkkal.

De élünk mindazokkal a jogainkkal, 
amelyeket szervezettségünk erejével tudtunk 
csak kicsikarni t. munkaadó tiraiméktól 
még igy is, amikor nem vagyunk szerződő 
felek. Nekünk elég garancia jogunk meg
védésére szervezettségünk. Sőt csak ez az, 
ami a munkásnak biztosítja jogait, mert a 
munkáltatók csak úgy és akkor tartják 
magukra kötelezőnek a munkásokra elő
nyös feltételeket, ha a munkásoknak erre 
megvan az erejük. És lesz rá gondunk, 
hogy ez meglegyen. És arra is lesz gon
dunk, hogyha az uraknak nem tetszik a 
vasárnapot pótló munkaszünetünk, hogy 
azt akkor tartsuk meg, amikor az nekünk 
érdekünkben áll. A három napi felmon
dásra kötelező aláírást is kár szorgalmazni, 
mert azt ma csak az a munkás Írja alá, 
aki nem tudja, hogy mihez van joga. 
Ilyet pedig nem sokat tudnak fogni a t. 
kávés urak.

Egyelőre csak ennyit, uraim. A jövőtől 
függ, hogy rövid idő múlva nem fogunk-e 
újabb igényeket támasztani, azt azonban 
már most megmondhatjuk, hogy semmi
esetre sem vagyunk hajlandók a vigadó 
konyháján készült kotyvalékot megenni, 
sőt merjük remélni, hogy azok fogják ezt 
megcselekedni helyettünk, akik nekünk és 
az urak tisztességes részének készítették a 
kotyvalékukat.

Szaktársak ! Ti pedig tudjátok a köteles- 
ségteket. Tőletek függ, hogy az uszító 
csapat eléri-e célját, tőletek függ, hogy le
törnek-e benneteket. Ha gyáva fráterek 
akartok lenni, akkor csak hajtsátok meg 
fejeiteket a korbácsot suhogtató gazdátok 
előtt, ha pedig öntudatos, fegyelmezett 
szociáldemokraták vagytok, akkor csak 
előre, hadd lássák az urak, ki az erősebb, 
ők-e vagy ti, ha ti valamennyien egy tá
borban vagytok. Karikás.

Nyilatkozat.
Alulírott kijelentem, hogy az úgyneve

zett sárga egyesületnek tagja nem vagyok.

Hogy véletlenül közéjük tévedtem, ezért 
bocsánatot kérek és becsületszavamra ki
jelentem, hogy ezután csakis az osztály
harc alapján álló egyesületnek maradok a 
tagja. Lőrincz Zsigmond

kávéfőző.
Nyilatkozat.

Alulírott tiltakozom a személyem ellen 
intézett azon piszkos rágalom ellen, mintha 
én bármikor is a sárga szemét közé keve
redtem volna. Felhívom a rágalom terjesz
tőit, hogy rágalmukat bizonyítsák be. 
Imételten kijelentem, hogy szocialista ön
érzetem teljes felháborodásával tiltakozom 
eme rágalom ellen. Fleischer Mátyás 

kávéfőző.

Szervezett étterm i és kávéházi munkás 
szervezetlent nem tűr maga mellett.

Éttermi segédek köréből.
Építsünk!

Nem vagyunk építőipari munkások, mégis 
építésre hívom fel a szervezett éttermi se
gédeket.

Építésre hívom szaktársaimat egyrészt 
azért, mert a félig felépült szervezetünk le
rombolását hirdették egyesek a múlt hóban 
megtartott taggyűlésünkön, másrészt pedig 
azért, mert a 24-én tartott tisztújító köz
gyűlésen már a rendszert rombolni akarók 
be is mutatták tervüket, ami nem volt más, 
minthogy az étteripi segédek a modern 
haladás útjáról térjenek vissza a sötétség 
útvesztőjébe, amelyet a Ferenc József-rak- 
parton székelő ipát társulat közösen tervez
tek egynéhány mongolbetegségben szen
vedő szaktárssa!, élükön ezeknek a tiszti 
kaszinóban élő üzletvezetővel, akinek addig 
jártak a nyakára, mig végre sikerült nekik 
a beugratás, hogy nevének felhasználásával 
az ipartársulatnak jó szolgálatot tegyenek 
azáltal, hogy az éttermi segédek osztály
tudatos szervezkedését megbontsák a ven
déglősök előnyére és az éttermi segédek 
hátrányára.

Azok a szaktársaim, akik jelen voltak a 
24-iki közgyűlésen és hallották Vida Lajos 
indítványát, látták Vincze és társai viselke
dését és a közgyűlést megelőző napokban 
tanúsított viselkedését, meggyőződhettek 
arról, hogyha az ő akaratuk jut érvényre a 
budapesti pincéregylet falain belül, akkor 
az éttermi segédek érdekei ismét martaléka 
lenne egy klikknek és a vendéglős urak 
jóvoltára bízatnék újból a mi érdekeink 
védelme, amely védelemből ilyenformán 
józanul gondolkodó éttermi segéd nem 
kérhet.

Szaktársaim! Mi lehet az, ami mind
annyiunkat összeforraszt egy gondolatban, 
egy cselekedetben és eszmében ? Szerintem 
nem más, mint az éttermi segédek gazda
sági és kulturális érdekeinek megvédése és 
előbbrevitele. És hogyan érhetjük ezt el? 
Ugy-e, ahogy Vida Lajos és társai akarják, 
hogy Magyarország szervezett munkásságá
tól kiválva egyedül, vagy az összmunkásság 
hatalmas összetartó erejére számítva, a 
szociáldemokrata párt kebelében az ön
tudatos proletárság szeretetével 'vívjuk meg 
mindazokat a harcokat, amelyekbe kizsák- 
mányolóink bennünket belekényszcritenek.

A józanul gondolkodó és tisztán látó 
szaktársaim, hogy az utóbbit vallják és fo
gadják el, arról meg vagyok győződve. 
Mert beszámitható-e az az ember, aki úgy 
gondolkodik, hogy ml, éttermi segédek, a 
szervezett munkások tízezreinek megvetését 
és gyűlöletét váltsuk ki azért, hogy kedve
sek legyünk a kormányhatóság és a kizsák- 
mányolóink előtt, akik nem tesznek különb
séget a kizsákmányolásnál é,s elnyomatásnál 
munkás és munkás között. És ha van kü
lönbség a kizsákmányolás és elnyomatás
ban szervezett és szervezetlen munkás közt, 
akkor az előny csak a szervezett munkások 
oldalán van, mert éppen szervezettségük 
erejével és a szervezett munkások szolida-

rltásos támogatásával tudnak egyes szak
mák védekezni klzsákmányoltatásuk és el
nyomatásuk ellen.

Ezeknek, illetve a fentieknek az előre 
bocsátása után arra hivom fel szaktársaimat, 
hogy fogjunk össze és kezdjük meg az 
építés komoly munkáját azzal, hogy tegyen 
eleget minden szaktárs úgy az egyleti, mint 
a szabad szervezeti kötelességének és ne 
egymást üssük, hanem fogjunk össze 
érdekeink megvédésére valamennyien azok 
ellen, akiknek a mi széthúzásunkból és 
civódásunkból csak hasznuk lehet: újabb 
kizsákmányolásunk és elnyomatásunk. Az 
újonnan megválasztott vezetőség pedig 
lásson hozzá a tisztogatás munkájához 
azok ellen, akik nem tesznek eleget szer
vezetűk és munkahelyükön kötelességüknek. 
A szerződés és alapszabályadta jogát 
érvényesítse a vezetőség egész vonalon 
erélylyel és igazságosan, amely munkában 
minden öntudatos éttermi segéd támogatni 
fogja, hogy befejezhessük az «épitést.»

(Sp.J.)

A Budapesti Pincéregylet közgyűlése.
Régen volt az éttermi segédeknek olyan 

látogatott s olyan izzó hangulatban lefolyó 
közgyűlésük, mint szeptember 24-én. A 
vörösek küzdöttek az egy táborba olvadt 
feketék, sárgák, piros-fehér-zöldek (főleg 
zöldek; a szedő) és fehérek, szindikalisták 
ellen. Éhez a fúzióhoz csak a nagy magyar 
társadalmon élősködő koalíció hasonló, de 
még az sem ölel fel keblére olyan szöges 
ellentétben álló ellenfeleket. És folyt a 
toborozás a perifériákon, dühöngött a 
hangulatkeltés a közgyűlés előtt, de minden 
fáradság kudarcot vallott rövid idő alatt is 
kifejlett öntudatosságunkon. Akadtak naiv 
lelkek, akik pillanatokig hallgattak a nagy 
hangú frázisokra, de csakhamar felesz
méltek. Mindenütt hevesen vitázva szoron
gatták sarokba az ellenfeleket. Itt is, ott 
is felhangzott a replikázás : Ki szerezte 
meg számunkra a heti fizetést? — A szocia
lizmus.

Ki biztosította megbecsülésünket?- A szo
cializmus.

KI tette lehetővé kollektív szerződéssel 
a gazdasági válság idején is a béremelkedést, 
a művelődést, a jövendő gazdasági harcokra 
való felkészülést? — A szocializmus, ez a 
legeslegelső sorban gazdasági mozgalom.

És nagy csoportokba tömörülve kerüle
tenként felvonultak a terembe az apró 
vöröskokárdás öntudatos éttermi segédek. 
Tudták, hogy megbuktatják a hivatalos 
jelölteket és éppen ebben a biztos tudatban 
kissé el is bizakodva, nagyon sokan még 
szavazás előtt eltávoztak, megadván az 
alkalmat az obstrukciós erőlködésre.

Itt adjuk az ülés lefolyásáról szóló jegyző
könyvet, mely felvétetett a Budapesti Pincér
egylet 1908 szeptember 24-én éjjel saját 
helyiségében megtartott rendkívüli tisztújító 
közgyűlésről.

Elnök: Kopcsinovits Antal.
Titkár: Faber Oszkár.

Napirend:
1. A vezetőség lemondása.
2. Az uj vezetőség választása.
3. Indítványok.
Elnök megállapítja, hogy a közgyűlést 

alapszabályszerűen hívta össze az elnökség, 
jelenti, hogy a közgyűlés határozatképes és 
azért meg is nyitja. Felolvastatja titkárral 
Vizváry Béla elnök lemondó levelét, mely
ben távolmaradását üzletátvétellel kimenti s 
igy az ülést Kopcsinovits Antal alelnök 
vezeti.

Tudomásul vétetik.
Elnök bejelenti, hogy Vizváry Béla nagy 

üzleti elfoglaltsága és önállósítása miatt az 
elnökségről lemondott, vele együtt leköszönt 
a tisztikar is és azért szükségessé vált az 
uj választás. Kérdezi, tudomásul veszik-e a 
lemondást?

Tudomásul vétetik.
Elnök alapszabályokban biztosított jogainál 

fogva a szavazatszedő bizottságba kinevezi
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SZEMLE.tagokul: Weisz József, Boór Sándor, Wasel 
Gusztáv, Schwartz Viktor és Koch Gusztáv 
szaktársakat, a közgyűlés jegyzőkönyvé
nek hitelesítésére pedig felkéri Kozma 
Zsigmondot és Patonay Gézát. Majd a 
lemondott vezetőség felmentését kéri.

Felmentés megadatik.
Elnök az ülés további vezetésére korelnökül 

Ladányi Kálmánt ajánlja.
Elfogadtatik.
Ladányi Kálmán korelnök nyugodt tár

gyalásra kéri fel a közgyűlés tagjait és a 
szólni kívánókat jelentkezésre szólítja.

Vincze Mihály a tárgytól eltérően beszél, 
elnök kétszer figyelmezteti térjen a tárgyra, 
a lemondott vezetőség bírálatára s mikor 
szónok mégis tovább beszél, más tárgyak
ról, a tagok többsége nem akarja meg
hallgatni, korelnök a szót megvonja tőle 
és három percre az ülést felfüggeszti.

Korelnök az ülés újból való megnyitása 
után átadja a szót

Kozma Zsigmondnak, aki indítványozza, 
hogy 20 percnél tovább ne lehessen beszélni.

Wasel Gusztáv 10 percben kívánja a 
beszéd idejét megállapítani.

Wasel indítványa lett elfogadva.
Vincze Mihály újra szót kap, de a köz

gyűlés óriási lármával fogadja és amikor 
korelnök megkérdezi: akarják-e hallgatni 
Vincze Mihályt, óriási többség ellene nyi
latkozott s Vincze Mihály kénytelen a 
szótól elállani.

Vlda Lajos támadja a régi vezetőséget 
gazdálkodása miatt.

Korelnök szónok híján elrendeli a szava
zást, amelynek idejére az ülést felfüggeszti.

Korelnök az ülést megnyitván, átadja a 
szót a szavazatszedő bizottság elnökének,

Schwartz Viktornak, aki felolvassa a 
szavazás eredményét.

Elnök: Haas Imre 120 szavazattal.
Atelnök: Bállá Mihály 78 szavazattal.
Pénztáros: Porjesz Sámuel 127 szavazattal.
Háznagy: Schwartz Viktor 66 szavazattal.
Könyvtáros: Nagy László egyhangúlag.
Számvizsgálók: Pulyay Oáborl77, Ladá

nyi Kálmán 128, Wasel Gusztáv 122 sza
vazattal.

Választmány, melyet utólag állított össze 
a bizottság: Hecker Gyula 211, Gergits 
József 209, Geyer János 209, Hujber 
József 209, Kovács Gyula 202, Sághy 
Lajos 206, Egyed Gyula 205, Vigh József 
205, Eráth János 203, Totsche Vilmos 202, 
Rozmann Jenő 201, Végh Gyula 201, 
Luka Kálmán 197, Hautzinger János 196, 
Gremen Kálmán 188, Vavró István 183, 
Mirt Ferenc 177, Uray Ödön 166, Halbik 
József 160, Arany János 129, M. Kovács 
József 125, Marschall József 125, Weisz 
József 125, Beer László 125, Heurigs 
Nándor 125, Taber Simon 114, Brotl 
Mihály 123, Novák Béla 123, Fehér János 
120, Kopcsinovits Antal 105, Back Mihály 
85, Csathó József 85, Palkovits János 86, 
Cseke Lajos 85, Pauly Antal 84, Gelbmann 
András 85 szavazattal.

Korelnök üdvözlés után átadja helyét az 
uj elnöknek, aki megköszönvén a beléje 
helyezett bizalmat, Ígéri, hogy nem szóval, 
hanem tettel fog az egylet érdekében mű
ködni.

Az elnökség többi tagjai a tagok támo
gatását kérik működésükhöz.

Titkár felolvassa Vida Lajos indítványát, 
amely fölött azonban a közgyűlés napi
rendre tér, mert alapszabályainkban meg 
nem engedett kérdések (politikai) nem tar
toznak hatáskörébe.

Egyéb tárgy híján elnök a közgyűlést 
bezárja. Kelt mint fent.
Kozma Zsigmond s. k. Patonay Géza s. k.

*
Mi a magunk részéről a szenvedélylyel 

lefolyt közgyűlés után azt jegyezzük meg, 
hogy az éttermi segédeknek De kell végre 
azt látniok, hogy akkor cselekednek a saját 
érdekeik ellen leginkább, ha az összetartás 
helyett a széthúzást propagálják, mert ezzel 
csalt a főnököknek tesznek hasznos szol
gálatot.

A sárga piszokról.
Ennek hűséges visszatükrözője a szemét

domb tetején vigan lengő szennyirat, a 
sárga újság. A helyesírási hibák s mondat
fűzési értelmetlenségek, amely a cikkek 
Íróinál bizonyos állandó borközi állapotot 
sejtetnek, nagyfokú bornirtságuk s müvelet- 
lenségük mellett csak nem kevcsbednek. 
Ezzel a szellemi eszközökkel indulnak 
Farkasék harcba a szociáldemokrácia ellen. 
A lap tele van cikkekkel a szocializmus 
ellen, amelyek oly buták s tartalmatlanok, 
hogy vitatkozni velük lehetetlen. Vezér
cikkünkben rámutatunk, miért harcolnak a 
sárgák a szocializmus ellen, amely, ha ezeket 
a cikkeket az ember elolvassa, valóban 
feleslegesnek látszik. Ennyi butaság egy 
rakáson senkit meg nem győzhet.

Jelentékenyebb része a kis sárgaságnak 
a hivatalos rész, amelyből konstatálhatja az 
olvasó, hogy fegyelmi bíróságot is válasz
tottak. Ennek egyik tagja Fekete Sándor, 
akit valószínűleg azért tettek erre a tiszt
ségre, mert fogházviselt ember lévén, a bíró
sági kérdéshez a legjobban ért.

A választmányt is kiegészítették, amely 
úgy változik folyton, mintáz Upor s Mátyás 
király személyzete. Konstatálni kívánjuk, 
hogy az újdonsült főpincéri mozgalomnak 
elvetemedettebb tagjai szerepelnek az uj 
választmányban, akikhez gratulálunk a 
sárgáknak, de leginkább önmagunknak: 
Gárdos Sándor, Koczán Károly, Árvái 
Lipót, Rákos Károly, Vadász József, Liptai 
Aladár, Deutsch Béla stb. stb. már hivata
losan sárgák s Farkas János cimborái. Brávó 
fiuk! Csak előre! A mi mozgalmunk meg 
egészen visszanyeri proletár jellegét. Mi 
köszönjük, de hogy nekik lesz-e benne 
köszönet, az más kérdés. Végül megemlí
tendő, hogy Better Ede számvizsgáló lett. 
A korona rá lett téve. Csak három évre 
vannak választva. Sikeres munkálkodást!

Ez a kívánság annyival inkább jogosult, 
mert a hivatalos kimutatás szerint csak 
28 kávés akadt, akik 4—50 korona közt 
vacilláló tiszteletdijat letejclte kedvenc sár
gáiknak.

Hm, hm, hát már ez is kellett? Tán csak 
nem fogyott el a 2000, mond kettőezer 
koronka? S a tagdijacskák se folynak be? 
Pedig pénz nélkül nincs lakodalom. János, 
az ingyért igen ritkán szokott lelkesedni. 
S mi lesz szegény Steiner Józsival? Vagy 
tán azt hiszik, hogy ö ingyért lesz football- 
lapdája azoknak az arcátlan vörösöknek?

Feleletet, feleletet 1 Ezt a feleletet éppen 
nem az a mérhetetlen mocskolódás és 
pukkadozás adja meg, ami a lapban benne 
van, hanem a mi nincsen benne.

Eddig, János, iszonyú mód elhencegtetek, 
hogy hova hányat közvetítettetek s annak 
most nyoma veszett, mig mi százával közve
títünk embereket?

Hál igy állunk ?
De az is felel, amely eset szinte nem 

volt benne a lapotokban, minő jelenet volt 
közied s Upor között a napokban, amikor 
egymást vádoltátok az eddigi sikertelenséggel.

S miért nem feleltél János a tükör 
j tükrére. Ott téged János sokszoros slkkasz- 

tássat vádolnak s erről se esik egy kukk 
sem. Pedig pontos adatok voltak ott kimu
tatva! Ilyenkor hallgatsz mint a dinnye a 
fűben ?

Védencetek, Krausz Izsó erkölcsi arc
képére sincs semmi megjegyzés ? Ez csak 
olyan csendes tag, olyan csendes, attrakció, 
amely aljasságokat Magyarics Gusztávok 
nevével iparkodtak befödni?

Hát tisztelt sárgák, majd beszélgetünk mi 
ezekről, ha ti olyan csendesek vagytok. 
Börtönbe juttatott ártatlan elvtársaink undok 
legyalázására, gyűléseink leköpésére, egyes 
becsületes emberek megrágalmazására van 
hely, csak úgy ömlik a mocsok belőletek, 
mint a Niagara-zuhatag, de mikor a vilá- 

osság odasüt, akkor mint a ravasz polos- 
ák, olyan csendesek vagytok.

Úgy ám!

Vezérük többszörös sikkasztó.
Tagjaik között hemzsegnek a fogház

viseltek.
A munkaadók állandóan pénzelik őket. 
Rendőrhadácsokat tartanak.
Sztrájktörésre minden percben képesek. 
A tisztességes pincérelemek borzadva 

tartják magukat távol tőlük.
Ezért nem is képesek közvetíteni.
Ezért már veszekednek velük a munka

adók.
Ezek akarják a kávéssegédeket s kávé

főzőket meggyőzni arról, hogy az ő irányuk 
-i jó.

Ezek agitálnak a szociáldemokrácia ellen. 
Ezek a sárgák a becsületes munkás- 

mozgalom dögvészes megfertőzök 
Aki hozzájuk akar csatlakozni, csak gyor

san menjen, mert ha habozik, ki fogjuk 
rúgni magunk közül. Aki ezek után csak 
egy pillanatig is kételkedik, hol van a 
becsületes munkások érdeke, itt-e vagy ott, 
az máris pakkoljon. Az ellenségeinket 
odaát akarjuk látni. Van elég erőnk, hogy, 
ha most nem, akkor későbben, de leszámol
junk velük. De alaposan.

Ejnye, egész elfelejtkeztünk egy keserves 
ellenségről, a derék F. Kis Lajosról. Ezen 
férfiú szelleme ugylátszik teljesen bedugult. 
Így zuglapocskájában idegen lángelméket 
rángat elő újra: az uj főpincéri mozgalom 
intelligens bugyogványát, a kutyaujságot s 
last nőt least Némái Antalt, akivel újra 
legyilkoltatja a vörösöket. Ezen szellemi 
oázis után ha lapozgat az ember, egy ör
vendetes tudósításra bukkan. A kávésipar- 
társulat augusztus 31-iki választmányi ülése 
a judáspénzre, a 2000 koronára a követ
kezőket mondja ki:

«A tényleg megkivántató összeg az 
1908. évi szeptember, október és novem
ber hónapokban az ipartársulat elnöksége 
által folyósítandó, oly módon azonban, 
hogy a végösszeg 2000 koronát meg 
nem haladhat és oly feltétel alatt, hogy 
az egyesület pénzkezelése tekintetében az 
ipartársulati elnökséget a legteljesebb 
ellenőrzési jog illeti meg.»

Óva óvjuk a kávésokat, hogy a hatá
rozatnak a pénzkezelés erős ellenőrzésére 
vonatkozó részét végrehajtsák. A sárga 
mozgalom rögtön el fog tűnni. A sárga 
mozgalom sok mindent elbír. Ebbe azon
ban bele fog pusztulni.

A Pincér Újságnak. A sárgák nem bír
nak zöld ágra vergődni és igy sok min
dennel próbálkoznak. Így csekély személye
met is kikezdik, azt hívén, hogy ezzel 
majd használnak valamit. De ezt is igen 
ügyetlenül teszik. Mert vádjuk egyik része 
igaz. Sőt megerősítem abbeli állításukat, 
hogy én, mikor kitartásra hívom fel az 
elvtársaimat, azt is megmondom: <ha kell, 
éheznetek is kellh  A sárgákat felhasználó 
munkaadók mindenkor arra törekedtek, 
hogy a munkásokat leigázzák s harckép
telenné tegyék őket saját érdekeik védel
mére. Ahol a sárgák megjelentek s diadal
maskodtak, ott évtizedekig nyomor, kin s 
boldogtalanság ütött tanyát a munkások 
között. Ez ellen természetesen az öntuda
tos munkásoknak harcolniok kell. S ha a 
munkaadók kizárással vagy az éhség kor
bácsának más alkalmazásával dolgoznak a 
munkások ellen, ott az öntudatos munká
sok, ha kell, hetekig s hónapokig koplal
nak, csakhogy szabadságukat megvédelmez
zék. És hogy ezt a sárgák most vádképpen 
hangoztatják, ez teljesen érthető azon egyé
nek részéről, akik gonoszok s buták anoz, 
hogy a munkásság vagy saját érdekükben 
áldozatokat hozzanak. Hogy a munkásokat 
áldozatkészségre szólítottam fel, ez igaz s 
ezt a nemes érzést erősíteni a munkásság
ban, minden becsületes ember kötelessége, 
s ha ezért köp rám a sárga, ez az én er
kölcsi bizonyítványom s az ő gyalázata.

Az azonban már, hogy én H000, mondd 
egyezer korona előleget kivettem» a magam 
számára, hogy Orünfeldnek kiutalványoz
tam 600, azaz hatszáz korona előleget,
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hogy a .vezérkari* tagok kaptak hetenként 
100—200 korona segélyt s hogy a börtön
ből kiszabadult elvtársaink az egylet pénzén 
pezsgőztek, ez egy szennyes lélek aljas 
rágalma, ezt csak egy elvetemedett gaz
ember írhatta, aki tehetetlen dühében ilyen 
hazugságokkal igyekszik becsületes embe
reket befeketíteni kenyéradó gazdai érde
kében. Holló, sárga! Ma már megszűnt a 
Farkas-féle rezsim. S ennek a sárgának 
majd a bíróság előtt fogok alkalmat nyúj
tani. hogy vagy bocsánatot kérjen tőlem 
vagy pedig régi ismerősei közé kerüljön 
vissza. Vágd Béla.

Az utca.
Ha a történelmet lapozgatjuk, kétségtele

nül megfogjuk találni korszakot alkotó ese
mények között az t utca* szerepét. Látjuk 
ezt Franciaországban, ahol az utca forra- 
dalmositotta a modern haladásért és szabad- 
t ágért küzdő proletárok százezreit. Láttuk 
- 8 >an Magyarországon is, mikor Budapest 
ideáin nyilatkozott meg a népakarat, hogy 
utat nyisson a szabadság, egyenlőség és 
testvériség gondolatának. Magyarországon 
is í .z utca fonadahnositotta az elnyomott 
jobbágyokat, akik kiegyenesített kaszákkal 
rohantak elnyomóik ellen, nyilván azzal az 
elszánt lelkesedéssel, hogy megteremtsék 
az egyenlőséget, testvériséget és szabad
ságot.

Azóta Ö0 év mullott el s a rendi Magyar- 
ország helyébe megszületett a feudális 
Magyarország, aki most ismét az utcával 
áll szemben, azért, mert az uralomra került 
feudalizmus a dolgozó milliókat kirekesz
tette az alkotmány sáncaiból az utcára.

Azonban ma a helyzet képe már meg
változott annyiban, hogy az utca népe ön
tudatos szervezett munkásokból áll, akik 
céltudatosan küzdenek azok ellen, akik 
Magyarország jogfosztott millióinak 2'/., év 
eiőtt országszerte arra kötelezték magukat, 
hogy megcsinálják az általános, egyenlő" és 
titkosan gyakorolható választójogot. Sőt a 
nemzeti kormány csakis ilyen választójog 
megcsinálására kapott utasítást. És az tör
tént, ltogy szeptember hó 25-én pártunk 
lapja, a -Népszava*, leleplezte a nemzeti 
kormány újabb jograblási szándékát. Mert 
a nagy nemzeti kormány választói terv
javaslata, amely nem az egyenlőség elvén, 
hanem a pluralitáson alapszik, nem közvet
len, hanem jórészben közvetett lenne a 
szavazás. Vagyis 2,618.501 egyén káp áz 
irni és olvasni tudás alapján közvetlen 
választójogot. Ezen választók között — ha 
a 24 évet betöltötte — a nagy pénzeszsák
nak 3 szavazata, a középvagyonosnak 2 
szavazata, az irni és olvasni tudó munkás
nak 1 szavazata lesz. Végül az irni-olvasni 
nem tudó munkások közül 10-nek kell 
összeállani, hogy egy szavazatuk legyen. 
Harmincnak kell összeállni, ltogy annyit 
érjenek, mint egymaga a plébános, szolga
lmira vagy a munkáltató. Ezen gaz merény
let ellen széles ez országban a legerélye
sebben kell küzdentink.

Meg kell akadályoznunk a választójog 
meghamisítását, mert jövőbeni boldogul- 
hatásunk érdejce ezt úgy követeli. Mert 
addig, mig az általános, egyenlő, közvetlen, 
titkosan gyakorlandó választójoggal a műn- j 
kásság be nem jut a törvényhozó-testületbe, j 
addig gazdasági küzdelmeinket, szakegye- i 
sületünket, gyülekezési szabadságunkat a 
rendőri és csendőri brutalitásokkal nyomják 
el. De azzal is tisztába kell jönnünk, hogy 
e korszakalkotó reformot, amely megteremti 
az uj Magyarországot, a hatalomhoz gör
csösen ragaszkodó feudális uralkodó kivált
ságos osztály csak úgy adja meg, ha az 
utca* ismét megremegteti félelmetes forra

dalmi erejének tudatában a kiváltságos osz
tályok képviseletét, hogy utat nyisson 
Magyarország kulturális és gazdasági hala
dásának. Ebből a nagy harcból, amelyet a 
népjogok megszerzéséért a szociáldemo
krata párt folytat, a magyarországi éttermi 
és kávéházi alkalmazottaknak is ki kell venni

a részűket. Ott kell lennünk nekünk is a 
küzdők között, akikkel folytonosan táma
dunk és ostorozni kell azokat, akik a választó
jog meghamisításával akarják lehetetlenné 
tenni a dolgozó milliók érvényesülését. Az 
utca viharának haragja kell, hogy elsöpörje 
azokat, akik a népjogok és az uj Magyar- 
ország megszületésének útjában vannak.

Keresztény-szocialtóíák a sárgákról.
A keresztény-szocialista halálos ellensége a 
szociáldemokráciának. így, ha ez a két 
ellenség valamit egyértelmüleg igaznak tart, 
annak csakugyan igaznak kell lenni. Ha 
semmibben sem egyezünk, egyben mégis.
A sárgák aljassága a közös pont, amelyet 
igazol a legutóbbi katolikus nagygyűlésen 
elmondott beszéde Huszár Károlynak s 
amelyet minden egyéb kommentár nélkül 
szóról-szóra adunk:

cA munkaadó-szövetségek tevékenységé
nek egyik legszerencsétlenebb gyümölcse 
a sárga szakszervezetek alakulása, -amelyek 
tagadhatatlanul a munkaadók pénzén lettek 
alapítva és a munkaadók érdekében akarják 
megbontani az öntudatra ébredt és fogaiért ' 
harcoló munkásságot.

Ezen sárga munkásszervezetek vezérei 
rendesen a szociáldemokrata -tábor csaló
dottadtól kerülnek ki. A szülőhazájuk 
Franciaország. Az eszme úttörői Pierre 
Biétry, a szociáldemokrata bujtogatóból lett 
reakción árius, Lanoir Pál, a párisi munka
adók kitartottja és Japy gyáros. Szervezke
déstik közvetlen oka az volt, hogy a mun
kásság soraiban számosán ellenezték a : 
francia szociáldemokrácia anarchisztikus 
velleltásait és forradalmi jellegű politikai 
sztrájkjait. Nevüket onnan kapták, hogy 
mikor a I! szindikátus egyik gyűlésén együtt 
voltak, a szociáldemokraták megostromolták 
házukat. A bevert ablakokat az éppen kéz
nél lévő sárga plakátokkal ragasztották be. 
Eleinte francia szocializmusnak nevezték 
mozgalmukat, de a népnyelv ma is csak 
sárgáknak nevezi őket. Azon jelszavak, 
amelyekkel a harcba mentek, a következők 
voltak: Emancipáció a forradalmi frázis 
hatalma alól, a tulajdonjog megóvása a 
tőkenyereségben való részesedés által. Az 
iskolák kivétele az állam kezéből. Harc a 
szociáldemokrácia ellen és minden centrali
záció ellen. Az individualista franciáknak 
nagyon tetszeti ez a program m, amelyet 
még hazafias frázisokkal i$ feleresztettek. 
Nyíltan hirdették, hogy a sztrájktörés 
hőstett.

szociális tartalom nincs, árt az egész mun
kásosztálynak és csak a szociáldemokratái; 
malmára hajtja a vizet.*

R e n d k ív ü l i  szakszervezeti kon
gresszust tartottak folyó hó 4., 5. és 0- n 
a magyarországi osztályharc alapján álló 
szervezetek, hogy kifejtsék álláspontukat a 
Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter 
által alkotandó ,uj ipartörvénynyel szemben. 
A bennünket közvetlen érintő kongresszus 
teljes lefolyását lapunk jövő számában 
közölni fogjuk. Most csak azt jegyezzük 
meg, ltogy Kossuth, a nagy nemzeti kor
mány szemefénye, az uj ipartörvénynyel 
akarja lehetetlenné tenni a munkások 
sztrájkszabadságát (?) és a szakegyleti munka
közvetítést és mégis munkástörvénynek 
nevezte el alkotását, amelyben teljesen ki
szolgáltatja a munkást a kapzsi munkál
tatóknak.

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

F ig y e le m !
Tisztelettel felhívjuk szaktársaink  figyelmét 

a jövö h ó  első felében megjelenő szállodai, 
étterm i és kávéházi alkalm azottak nap tárára , 
amely tanulságos tartalm ánál fog ta  érdeke 
és kötelessége minden étterm i es kávéházi 
alkalm azottnak, hogy megszerezze és ter
jessze.

Nyílt tér.
Törley-pezsgő dugókat a cég szeptem

ber 1-től 10 fillérért vált vissza.
Szaktársak ! Minden ország iparának megerősö

dése a munkásság érdeke is. Szaktársak! aki ismeri 
a „M ohai Ágnes“-forrás vizét, tudja, hogy bár
mely külföldi ásványvizet felülmúl, annak gyögy- 
lartalma kiváló, mint borviz páratlan. A „Mohai 
Ágnes'MorrásI, becsét, győgyértékét nem tudja 
legyőzni a nagyhangzásu reklámok serege sem, 
különösen akkor, ezután még úgy sem, ha a 
magyarországi ^incérszaklársak azt felkarolva, 
ajánlják.

Szaktársak I Nagy Géza elvtárs fodrászüzletét 
látogassuk. VII., Erzsébel-körut 34.

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

Pincérclpőlc csak Serény Zsigmond- 
nál, VII. kér., Erzsébet-körút 36, kaphatók. 
Ajánljuk szaklársainknak erre vonatkozó 
hirdetésünket.

Németországban mint Werkvereinok, 
tornászszövetségek, dalárdák alakultak meg, 
ezek a sárga szervezetek. Itt liberális poli
tikai elveket hangoztattak. Munkaadóik 
ingyen újságokkal, egyleti helyiségekkel 
látták el őket s amúgy is nagy áldozatokat 
hoztak" értük, úgy, hogy csakhamar négy 
millió márkába került nekik ez a mester
séges üvegházi növény, amelyet a szak- 
szervezett munkások .Szubvencionizmus- 
nak» csúfolnak. A munkaadók igen keveset 
érő aranyláncokkal akarják magukhoz fűzni 
a munkásokat, nem gondolva azzal, hogy 
a nem osztálytudatos munkásság a leg- 
kiszániilhatlanabb elem. A munkaadók 
li'.tal felruházott mongol-kuli szervezetek, 
i melyek a Forradalmi szociáldemokrácia 
reel. Magyarországon is kezdenek
! i .n b a rn  3dra szaporodni. Ilyen alakulások* 
nak kell tekintenünk a Szikora által veze
tett magyar munkáspárt Védőegyesületeit, 
a hazafias szocialisták táborát* és a keresz
tény-szocialisták táborából kivált 48-as 
keresztény-szocialisták maroknyi népét és a 
pincérek szervezetét.

A sárgák rendesan egyéni ambíciókban 
csalódott, szolgalelkü, gerinctelen, elv
telen em berek, akiket vagy a kishitűség, 
vagy a kényszerűség hajt a munkaadók 
zsákutcájába. Ez a mozgalom a küzdő 
munkásság szétosziásával valóságos árulója 
az igazi inunkásOrdekeknek. Az ilyen gutá
itÚtit m unkásul oxgalom és kiherélt 
sttakszerventkedés, amelyben semmi pozitív

Felelős szerkesztő: Schönherr József. 
Kiadó: A lapbizottság.
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A kiváló bói- és lithiumos gyógyforrás

vese- ó.s hólyngbajoknfil, U ösivénynél, ezuko r- 
b e tegségnél liu ru to s  b áu ta lm ak n á 1 kittinő hatású. 

T e rm észe tes  vasm ontes savanyuv tz .
Kephs'é űnrányvlzkereskedéshen vag y ■» ? * tn y e -b ip ó r z l  | 
Ss’.vatyr-foiTÍB Vállalatnál Budapest, V llinlolfrakpnrtK .^^

szénsavval telitett ásványvize hasznos Hal Atványravarofcnál és 
emésztési nohézcéricknél. Á legtisztább és legajészoégtrabb asztali 
és borviz. — Hathatós szom)eslllapltó. — óvszer fertőzd beteg* 
■égek ellen. Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
tgyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szí. Lukácsfflrdö Kisvállalat Budán.

R o 'í
Legnagyobb  vidéki sörfőzde  * 

t is ö  rendű gyártm ányok  f j
Bel i s  Külföldi Kitűrtet&srK  A
ő z A n o s .  f i o n c e  L£K>.
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Szt-Lukácsfürdői
Kristályforrás
vegyelemzései:

Orsz. Magy. Kir. 
Chemiai Intézet.

kiküldöllje állal személyesen 
veit I<R STÁLY-forrásből származó vízminta 
vizsgálatának eredménye:
A víz hőmérséke — _  ... ... _  95.3 r»
A víz fajsulya 18 C-on — .............. 1-0008

C h e m ia i v izsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K) — — — — — ........ 0-00Q3 vr
Nátrium ( N a ) ---------- -----------iwraa 8 '
Calcium (Ca) -  ...................I  2 .JEÍ *
Magnesium ( M g ) ........ ................ 0 J Í 5 ,
C h lo í% T  I  .............................. 00004 *
Snlfat (S04)-.. I  I  01188 ’
Hydrocarbonat ( H C 0 3 ) ------ ... 0-5002 >
Siliciumdioxid (Si02) — — ........  o*0169 »
Szénsav (C02) 44*66 cm3- ............ 0*0880 »
ca„oég2nÍkus any*8ot> úgyszintén salétrom-
ov á v ^ at a viz nem 'artalmaz ésígy a KRISTALY-forrásvizet igen tiszta cal

cium es magnesium-hydrocarboiiatos ásvány- 
viznek mmősitjük. Bakteriológiai szempont
ból pedig az állami bakteriológiai intézet
minősítette* SZtának éS kifoSá8talann» 8 

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

Budapesten.

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

A forrás hőmérséke — — — — 25*75 C°
A viz fajsulya 17*5 C-on.............. 1*00074
A viz fagyáspon tja ........ ..........  0-035 q
Osmosisnyomás ........................  0-421 atm.
Elektromos vezetőképessége 0-000866' ohm.cm.

C h e m ia i v iz sgá la t.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K)...........
Nátrium (Na) — - 
Calcium (Ca) -- - 
■Magnesium (Mg) - 
Vas (Fe)
Chlor (Cl) 

(SO

Pincérek figyelmébe!
Az elismert legjobb és leg tartósabb

P I N C É R - C I P Ő K
,  csa k is

S E R E N Y  Z S I G H O N D n Al
Budapest, VII., Erzsébet-körut 36

kaphatók. Számoa ellsmerö-levél bizonyltja a cég szolid 
. kiszolgálását.
Állandó nagy választék kész üzleti és m indennem ű 

cipőkben.
Egy levelező-lapon kérem szives értesítését és azonnal 

szolgálok.
Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab- 

_ bán eszközöltetnek.

U

Snlfat (SÖ4) — — — _ _
Hydrocarbonat (HC03) — -  
Siliciumdioxyd (Si02) — -
Szénsav (C02)   _
Összes szénsav (C02) .......  „ .

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

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

Dr. HANKÓ VIL HŐS, 
a chemia tanán 

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

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

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

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

A KRISTALY-FORRAS •zansavtelltéa nélküli állapotban, 
hasonló anyhssága folytán, pótolja a franola ÉVIAN ás 
ST.-QALMIER-forrásokat.

ÉVIAN CACHAT-FORRAS: 1000 gr. vizbsn 0*3172 gr. ásványi 
alkatrész, 0 2732 gr. szénsav, ősszsian 0 5904 gr.

Sr.-OAI MIER-BADÓIT-FORRÁS: 1000 gr. vlzbon 0 2404 gr. 
ásyányalkntréiz, 0*9310 gr. szánsav, östizssen 0 5723 gr.

SZT-LUKÁCSFÜRDÖl KRISTÁLY-FORRÁS: 1000 
gr. vízben 0-5208 gr. áiványalkatráiz, 0-4824 gr. 
srániav, összesen 0-0832 gr.

A K R I S T Á L Y - F O R R Á S
t ö b b  á svá n ya lk a tré a zt  és több t e r 
m észetes  s zéns avat li tartalmaz, mint 
o kát világhírű él a francia kormány által köz

érdekű Jeleggel felruházott gyógyvíz.

oo

A főváros legjobb borai.

Van szerencsém a tiszteit szállodai, 
éfiermi és kávéházi alkalmazottak 
::: becses figyelmét felhívni az :::

V. kér., Lipót-körut 21. szám
alatt levő újonnan berendezett ven
déglőmre, ahol állandóan kitűnő 
háziasán készített melegételekreggel 
három óráig, saját szigetelésű valódi 
hamisítatlan tiszta borók mérsékelt 
áron kaphatók.

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

B. pártfogásukat kéri tisztelettel
NEMCSÁK MIHÁLY, vendégles
Telefon 43-04. Vendégeim rendelkezésére áll.

Leves-küiön iegességek.

0-0U7Ü gr. 
0-0328 > 
0-1277 , 
0-0452 . 
00004 . 
00338 .
o-ms . 
0-5194 . 
00170 . 
0-0878 , 
0-46245

hirdetni akar
még pedig sikerrel, az forduljou 
az , f Á l t a l á n o s  T u d ó s í t ó 11
(Leopold Gyula) hirdetési osztá
lyához, Budapest, VII., Erzsőbet- 
körut 41, ahol hirdetéseket az 
összes létező bel- és külföldi 
hírlapokban és naptárakban 
kiváló szakértelemmel, lelkiis
meretesen, pontosan és szolid 
árakon eszközölnek. Több mint 
200 naptár kizárólagos képvise
lete, vidéki lapok központi hir
detési osztálya, számos hírlap 
kizárólagos kezelősége. Díszes 
ujságkatalógus, képes naptár
jegyzék és minden felvilágosítás 
a t. c. hirdetőknek díjmentesen.

Kávéfőzők figyelmét
felhívom saját gyártmányú

konyhakabát-,kötény-6s 
munkanadrág-üzletemre,

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

fillértől feljebb.

GrU nhut ÜdSn,
szabómester

Budapest, VII., Akáofa-utca 10.

[Levelezőlap-értesítésre ház
ihoz jövök. Árjegyzék Ingyen. 
Vidékre u tánvét mellett. 

Mérelhez elegendő ujjhossza és mellbőség 
hónaljon körül.

K itűnő hatású v ese -  
és  h ó ly a g b a j o k n á l .
Szénsnvdus, kellem es, snvanykás 

IzD, v asm en tes lte tt,

rendkívül üditő asztali viz.
Üdít, gyógyít. O rvosilag  ajánlva.
Ivó-gyógymódra használva, vese- és 
hólyn^bajoknál, a vesem edence Idült 
hurutjainál, hugykő- és fövenyképző- 
désnél, a légutak és a kiválasztószervek 
hurutos bántalmalnAl kitűnő hatásúnak 
' .................  bizonyult. ■
P ro sp ek tu s t k í v á n a t r a  küld a 

forráskeze löség  <
Muschong buziási gyógyfürdő igazgató

sága Buziásfürdőn.
Kapható : Budapesten É deskuty L. ásványvizkereskedő- 
nél, valamint minden fűszer- és csemegekereskedésben.

Pincérek

figyelmébe

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

RU G Ó ÉN  NBA C H ER  
kőbányai és budafoki sörgyárak r.-t.

K Ő B Á N Y A ,
Halom-utca 27. (Telefon-szám: 52-68.) 

B U D A F O K .  (Telefon-szám: 1.)

Városi iroda:

Budap es t , !# . ,  K á d á r - u t c a  5.
(Telefon-szám: 14-60.)

Az igen tisztelt p in c é r  u ra k  szives figyelmébe

bor, pezsgőhöz legjobb Ital. Orvosilag ajánlva mint 
- ..... nyálkaotdó ás hugyhsjtá hatású. _ _ _ _ _

A tisztelt pincér uraknak reklámdolgokat, po
harakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, ba le- 
vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., Zoltán-utca 10. Telefon 34 —78.
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C o n s u m t f r s a t Y g
Budapest, Ilii., Kertész-u. 20.
T e l e f o n - s z á m i  8 9 — 14.

Saját szipkagyárában a legcsinosabb kivitelű ésjegkitiinőbb 
minőségű szivarszipkák készülnek, cégnyomással is. 
Saját gyártmányú szivarkahüvelyek. Raktáron gyufák, 
fogvájók, kréták, szivacsok, táblák stb. Nagy raktár 
k á v é h á z i felszerelésekből, sakkok, dom inók, 
tekeasztal felszerelések, dákók, billiárdgolyók, 
ujságtartók stb. stb. J á té k k á r ty a  gyári raktár. 
© © Képes árjegyzék ingyen. s> ®

A Jobb fSvárosI ás vldókl 
szállodások ás vendéglősök, 
majdnem kivétel nélkUI,
0  évtizedek óta E l

Löwsnsteiii Mihály utóda
Horváth Nándor
cs. és kir. udvari szállító 
0  cégnél vásárolnak. 0

Riirlanpct IV., Vámház-körut 4 pugapesi, |V Kíshíd-utca 7.

A la p itta to tt 1864. évben.

ÍFMj

m

i b s b & k h í

s a s a

J o b b  a jó  m e s t e r e !
V a l ó d i

PATRIA pótkávé
a leg jobb,  

le g iz ie te se b b ,  
le g t isz tá b b ,  te há t  

le g tö k é le te se b b .
Minden háztartásban nélkülözhetetlen elsőrendű h in t i  
k á v é p ó t l ó ;  kapható minden fűszer- és ayarmatáru-kBreskGdéshan. 

1W T ö b b  kiállításon az e l s ő  díjjal kitüntetve! "9*3

yendágfó's urak figyeSniébs!
legmelegebben ajánlom 
a legjobbnak elismer 1 és 
sok időt s munkát f.:eg- 
taknrltő «Berkovlts»-féTe

lapnkat
s minden színben lévő 
taníttat. A nélkülözhetet
len Hektograph-lap mind
két oldalon többször 
használható és egy ere 
deliről 100— 120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé 
fektetjük s J—4 nap múlva Ismét használható. Hektograph- 
tekerostt és kiraoshatatlan ruhajolzíl-fastékak minden nagy

ságban rendelhetők

B e i * k o v i t s  &l£ás*o8y
sokszorosító- készülékek, Hektograph-raktárában

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

K é rjü k  m in d e n ü tt

H Ó I M

fÁ  Elegáns külső,
) 4 t a r t a l m a *  b o r ,

Unom  Bdltfi Ix tfs
— = za m a t  jellemxi pezsgőinket. = =
Kapható: minden e lső rangú  fUbzhrker^.skedóaben, 

káviMzban ót vendéglőben.

Pannónia M 
pezsgőjét.
G Ö LLE J. M .
onaav.. üa k ir . u d v a r i o zá llltó

SS liudaürs. Is

Hébel-kávéház
VI., T e r é z - k f l r u t  10.

Étterm i segédek  találkozó helye!)
H Hóbei Mihály, tulajdonos.

B E E T Z  J Á N O S
míleszturgályos, dákó- és billiár.lyolyé-gyár.

W M && Kávéházi 
eszközök 
raktára 
és javitú- 
mtíhelye.

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

Budapest, VII., Akácfa-utca 55, Dob-utca sarok.
Telefon : 81-30. Telefon : 81-30.
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