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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL!
VH. k erü let, K lauxál-tér 6. szám , II. e m e le t 0,
ahová a kéziratok, levelek és pénzküldemények küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

Pályázati hirdetmény.
A budapesti kávéssegédek, kávéfőzők és 

konyhalegények segélyalapjának kamataiból 
a folyó évben 1196 korona 91 fillér áll 
rendelkezésre, mely összeg háromszáz és 
kétszázkoronás — esetleg kisebb részletek
ben — kerül kiosztásra. A kamatokra, az 
alapitólevél értelmében, pályázhatnak: Buda
pesten alkalmazásban állott vagy álló kávés
segédek, kávéfőzők és konyhalegények, 
vagy ezeknek özvegyei, illetve árvái. A 
pályázati kérvényeket a 1908. évi október 
hó 31-ik napjának délutáni 5 óráig a Buda
pesti kávésipartársulat irodájában (VII. 
Wesselényi-utca 4. sz., 1. em.) naponta dél
után 3—5 között lehet benyújtani.

Budapest, 1908 október 6.
Az alapot kezelő bizottság nevében :

Némái Antal s. k., 
elnök.

A Budapesti kávéssegédek szakegyesfiletének 
elnöksége:

Krausz Ferenc, Keszey Flóris,
jegyző. • elnök.

A Bndapesli kávéfőzők szakegyesületének elnöksége: 
Kovács József, Nagy István,

titkár. elnök.

Értesítés. A budapesti kávéfőzők 
szakegyesülete novem ber hó 1-én, 
este 8 órakor a so rozatos előadásait 
megkezdi.

Kéretnek a szaktársak a pontos 
megjelenésre. A  titkárság.

T udom ásul.
A budapesti pincéregylet vezetősége ez utón 

is felhívja a t. tagok figyelmét a hétfői és 
csütörtöki körestélyek látogatására. Egyben 
kérjük a megjelenő szaktársakat, hogy tag
sági könyveiket magukkal hozni szívesked
jenek. A vezetőség.

A budapesti pincéregylet (éttermi, 
segédek) pályázatot hirdet titkári állás be
töltésére. Pályázati feltételek a következők: 
Csak szervezett munkás pályázhat. Munka
köre: magyar-német levelezés, havonta két
szer megjelenő szaklapban az egyesületi élet
ben előforduló mozgalmak irányítására szol
gáló és egyesületünket általában érdeklő 
dolgok ismertetése, az adminisztrációs teen
dők ellátása. Fizetés havi 200 korona. A 
pályázati határidő október 31. Az állás 
november 5-ig elfoglalandó. Pályázatok 
Haas Imre elnöknek cimzendők, VII. kér., 
Wesselényi-utca 18.

Meghívó.
A budapesti kávéssegédek szakegyesülete 

1908 október 28-án, szerdán este 8 órakor, 
a munkanélküliek alapja javára, saját helyi
ségeiben (VI, Szerecsen utca 43. sz., I. em.) 

kabarett-estélyt
rendez. Belépődíj műsorral és ruhatárral 
együtt 00 fillér. Műsor után tánc. Az esté
lyen közreműködik a kávéssegédek zene
kara és dalkara, valamint a főváros, több 
elsőrangú művésznője és művésze. Ételek
ről és italokról gondoskodva van.

Proletárok vagyunk.
Proletár minden ember, akinek nincsen 

heverő pénze, nincsen gyára, műhelye vagy 
birtoka s aki azért, hogy megtudjon élni, 
kénytelen a gazdagnak munkaerejét eladni. 
Nincs egyebe, mint két erős karja s nap
nap után dolgoznia kell, hogy a betevő 
falatot meg tudja keresni. A proletársors az 
ember igazi tragédiája. A fiatal erő rabigába 
görnyed, amelyből rövid élete végéig nem 
szabadulhat. A milliók közül csak egyesek 
vannak, akik ügyességgel, törtetéssel, sze
rencsével vagy aljassággal felhatolnak a 
gazdagok közé, de a milliók ott pusztulnak 
el, ott sorvadnak el a munka kegyetlen 
vágóhidján, kizsákmányolva, fáradtan, test
ben tönkretéve, az öröm, boldogság s 
pihenés minden reménye nélkül. Es mert 
az emberi kultúra, az emberi társadalom 
fentartói s megteremtői sínylődnek ebben 
a helyzetben, ezért a legfenségesebb az a 
mozgalom, amely fel akarja szabadítani 
őket ez alól az iga alól: a modern proletár
mozgalom, a szociáldemokrácia.

Erre az útra léptek az étterem és kávé
ház rabszolgái, a világ legszánandóbb prole- 
fárai. Mert proletárok vagyunk. A sárgák s 
a munkaadók megvetéssel beszélnek erről 
a szóról. A pincér az nem proletár, a pincér 
az nem termelőmunkás, a pincér alázatos
sága s szolgaisága egyformán kell, hogy 
«lnillámozzon» a munkaadóéval, mert a 
gazdasági érdekük nem ellentétes, hanem 
azonos. Minél több a vendég, annál több 
a borravaló, annál könnyebb az élet.

Minek az a szervezkedés, minek a párt, 
minek a munkásmozgalom a pincér számára, 
hiszen az nem proletár.

Minő átlátszó hazugságok. Nézzük meg 
csak annak a pincérnek az életét. Kora 
fiatalságát viszi oda az emberi élvezetek s 
a fejlődő kultúra kiszolgálására. A melle 
tönkremegy, a teste elgyengül. A világ összes 
proletárai között a kávéház és étterem mun
kásai élnek a legrövidebb ideig. Annyi a 
tönkrement tüdő és elpusztult láb közöttünk, 
hogy a földkerekség legmagasabb pirami
sát lehetne belőle felépíteni. A hosszú 
munkaidő, dögletes levegő, a kimerítő 
munka, csak úgy tizedeli sorainkat. Nézzé
tek meg csak családi életünket, egy rom 
az, amelyet munkánk természete dúlt fel. 
Nem látjuk feleségünket s gyermekeinket 
csak alva s ha gyermekeink csicsergésében 
gyönyörködhetünk, az szomorú öröm, mert 
akkor nincs munka s nincs kenyér. A munka- 
nélküliség sehol nem oly hosszú s nyomasztó, 
mint ezekben a szakmákban s így az ön- 
gyilkosság s alkoholizmus, amelybe nem
csak a nyomor, de a környezet is bele
kerget bennünket, vigan tombol közöltünk, 
így él a kávéház és étterem rabszolgája 
két kizsákmányoló, a munkáltató és vendég 
kegyetlen diktatúrája alatt. Az emberi rnüve- 
letlenség s durvaság minden percben éles 
késként vágódik emberi önérzetébe.

S ha megöregszik. A jövő sötét fályola 
alatt csak egy bizonyos van s ez a halál. 
Hogy fog odavergődni a dolgozni nem 
képes ember, ezzel senki nem törődik.

Hát ki törődjön velünk, kinek érdeke

velünk törődni, ha magunk nem törődünk 
magunkkal.

Az egész életünk a legkínosabb proletár- 
nyomorral van teli s ahogy más proletár
csoport önérzetesen felkelt, összeállt, szer
vezkedett, úgy az étterem és kávéház 
munkásainak is elemi életérdeke a legszoro
sabb összetartás helyzetük javítására.

Mit követelünk? Egészséget, zavartalan 
s boldog családi életet, szabadságot, véde
kezni akarunk a munkanélküliség ellen s 
annyit akarunk munkánkkal keresni, hogy 
belőle nyugodtan s gond nélkül megélhes
sünk életünk végéig s miután tudjuk, hogy 
ez csak az összmunkásság felszabadítása 
után következhet be teljes, tökéletes egészé
ben, mint szociáldemokraták küzdünk az 
egész társadalom átalakításáért. Addig is 
fokról-fokra javítjuk helyzetünket s emberi 
öntudatunk s méltóságunknak megfelelőbb 
helyzetre törekszünk.

Hogy a kávéház s vendéglő csak polgári 
intézmények s csak a polgárokhoz van kötve 
s Így a munkásság önmaga ellen cselekszik, 
ha szocialista ez hazugság. Ezek a helyek 
a fejlődő kultúra s fejlődő élet szükség
szerű következményei, amelyek jelentősé
gükben annyival inkább emelkednek, minél 
modernebb s minél fejlődöttebb lesz az 
emberi társadalom s az emberi együttélés 
és együttműködés. Annyival tisztább, becsü
letesebb s kulturalisabb lesz hivatásuk, minél 
jnkább felváltja a dorbézolást, a naplopást, 
a csalást s könnyenélést at munka és a 
finomabb l-ulturélvezetek. Es az emberi 
szolidaritás fejlődésével s a régi patriarchalis, 
buta úletszokások kiküszöbölésével az emberi 
érintkezés és élet nélkülözhetetlen feltételei 
lesznek azok a helyek, ahol az emberek 
egymással érintkezni akarnak vagy táplál
kozni fognak.

Ezek a helyek nem a polgári közönség 
kizárólagos birtokai, hanem társadalmi, szük
séges intézmények s ebben a munkások is
nélkülözhetetlenek.

S akár vendégekkel, akár munkaadóval 
áll szemben az a munkás, fontos és nélkü
lözhetetlen kulturmunkájáért becsületes életet 
követel s ha összetart, ki is fogja vivni. 
A munkásnak nincs egy szemernyi közös 
érdeke a munkaadóval. Mert akár sok, 
akár kevés a vendég, ő nyomorult, beteg s 
szegény marad egész életén át. Minden 
pincérnek intelligensnek, előzékenynek, 
ügyesnek s munkájában szolgálatkésznek 
s megbízhatónak kell lennie s nem lesz 
ellene senkinek kifogása, ha e mellett ön
érzetes is — szegény s gondokkal terhelt 
mégis élete végéig.

A proletárszolidaritás lehet az egyetlen 
reménye jövő boldogsága felé, osztályharca 
szocialista egyletében azok ellen, akiknek a 
pénze s a kizsákmányolása teszi lehetetlenné 
emberi méltó megélhetését. A vendég nem 
ad munkát, a vendég nem osztja be a 
munkaidőt, a vendég nem ad szabad napot, 
a vendég nem parancsol s a borravaló 
rövidebb életű, mint a munkaadók osztálya 
s a kávéházak és éttermek.

Egyetlen menedékét, egyetlen fegyverét, 
minden reményé* dobja el az a munkás, 
aki proletánnozgalmát otthagyva, a munka-
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adó s a vendégek könyörületére bízza 
magát buta alázatosságában.

Igen, proletárok vagyunk, erre büszkék 
vagyunk, mert a proletármozgalom fog 
boldog emberekké tenni bennünket s meg
védeni a kizsákmányolás ellen.

Rendkívüli szakszervezeti 
kongresszus.

A magyarországi szakszervezetek f. évi 
október hó 4., 5. és ó-án rendkívüli kon
gresszust tartottak, amelyen a magyar szer
vezett munkásság eró'teljes állást foglalt a 
kormány irtózatos szándékaival szemben, 
amelyekkel a gyülekezés, az egyesülés és 
a sztrájkszabadságot akarja gúzsba kötni. 
Az uj ipartörvényró'l volt szó, amely való
ban megfelelhet a sárga férgeknek, de 
öntudatos munkás, öntudatos iparos tüzzel- 
vassal kell hogy küzdjön ellene, mert 
munkásellenes és iparellenes. Lapunk szűk 
tere nem engedi, hogy az összes tárgyalási 
anyagot adjuk, ma csak ama határozatokra 
szorítkozunk, amelyeket a kongresszus ho
zott, amelyek megmutatják, mit akar a 
szervezett munkásság, miért fog harcolni s 
mit fog kiküzdeni. Amely szaktárs figyel
mesen elolvassa a határozatokat, amelyek
hez mi, szállodai, éttermi és kávéházi 
munkások is szivvet-lélekkel csatlakozunk, 
az csak újólag erős meggyőződést szerez
het a mi mozgalmunk nagy kulturértékéről, 
fenséges céljairól s csak még nagyobb 
undorral fordul el a világ legaljasabb 
mozgalmától, a sárgáktól, akik a munka
adók judáspénzén élősködve, ezeket a 
törekvéseket bénítani akarják. A nemes, 
igaz és okos emberek itt vannak, az 
emberi söpredékek ott. Mert az aljasság 
netovábbja az, ha valaki az alant részlete
zett követelésekkel szembe száll.

Általános elvi bírálat.
Garami elvtárs a következő beszéddel 

vezette be a tárgyalást :
Tisztelt elvtársak! Önök, akik itt meg

jelentek, olyan szervezeteket képviselnek, 
amelyek az osztályharc alapján állanak. 
Vagyis azt vallják, hogy a munkásosztály 
bajának és nyomorának kutforrása a ter
melő eszközök magántulajdon volta, ami a 
társadalom egyik osztályát a társadalom 
másik osztálya gazdasági hatalmának és 
ezzel a gazdasági kizsákmányoltatásnak és 
politikai elnyomatásnak szolgáltatja ki ; 
amelyek azt vallják továbbá, hogy ez a 
kizsákmányoltatás és elnyomatás nem szün
tethető meg másként, mint ezen osztálynak 
tervszerű harcával, osztályharcával azon 
osztályok ellen, amelyeknek a mai állapotok 
fentartása érdekük. Azt vallják, hogy e harc, 
az osztályharc nélkül nem lehet megszün
tetni a munkásság gazdasági kizsákmá
nyolását és politikai elnyomatását. Az itt 
tanácskozó szervezeteknek ezen osztályharc
álláspontjából következik, hogy két irány
ban küzdenek: először, hogy már ma 
emeljék, javítsák a munkásság anyagi és 
kulturális helyzetét; másodszor azért, hogy 
a végcélt, a kizsákmányoltatás teljes meg
szüntetését a termelő eszközök magán- 
tulajdonának megszüntetése révén elérjék. 
Ennek a kettős feladatnak kettős szempont
jából kell az ipartörvény-tervezetet bírálni. 
Birálni kell, hogy mi előnyt, mennyi javu
lást hoz nekünk már a jelenben is, de 
bírálnunk kell az általános, egyetemes 
haladás szempontjából is, hogy mit hoz a 
jövendőért folytatott küzdelem, az osztály
harc szempontjából ? Az előbbi feladatot a 
később következő részletes tárgyalás van 
hivatva teljesíteni, most az alábbi szem
pontokból vesszük vizsgálat alá a ter
vezetet.

Ez a törvénytervezet fényesen és meg- 
cáfolhatatlanul igazolja az osztályharc elmé
letét. Kész igazolása annak a tételnek, hogy 
a munkásságnak nincs mit várnia a munkál
tatók jóakaratától vagy belátásától A tör
vénytervezet nem véd egyetlen olyan 
munkásérdeket sem, amelyet a munkásság

már eddig is jobban meg nem védett volna 
a saját erejével. Egész sereg szakma van- 
amely már sokkal rövidebb munkaidőt vívott 
ki magának, mint amennyiről a tervezet 
beszél. Ha e javaslat jelent is valami hala
dást a régi ipartörvénynyel szemben a mi 
számunkra, akik saját erőnkből már sokkal 
előbbre haladtunk, semmi haladást nem 
hoz. Ha azonban azt nézzük, hogy mit hoz 
a törvényjavaslat a munkáltatóknak, látjuk, 
hogy minden sorában görcsösen erőlködik 
minden, a legkülönfélébb és legellentétesebb 
munkáltatóérdek istápolására. Á munkáltatók 
különféle csoportjai között oly nagy az 
érdekellentét, hogy ezt áthidalni, össze
egyeztetni lehetetlenség. A kisipar és a 
munkásság érdekei között ma munkás
védelem dolgában nagyobb az érdekellentét, 
mint a munkásság és a nagyipar között, 
holott az első munkásvédő törvényeket 
Angliában éppen a kisipar vívta ki, szem
ben a gyárosokkal.

A kisiparos ma keményebben ellenez 
minden munkásvédelmi törvényt, a munka
bérek emelését, mint a nagy gyáripar kép
viselői. Ennek oka az, hogy a nagyipar a 
nagytőkével jobban bírja a termeléssel járó 
kiadásokat, mint a máról-holnapra tengődő 
kisiparos. Nemcsak a munkássággal szem
ben, hanem a gazdasági politika minden 
terén igen nagy az ellentét közöttük: a 
nagyiparnak szabad verseny kell, a kisipar
nak céhrendszer, amaz csak egy bizonyos 
fokú szabadság mellett tud terjeszkedni, 
emez csak minél nagyobbfoku megkötöttség 
mellett tud életben maradni. Ezek osztály
érdekei tehát minden téren homlokegyenest 
ellenkeznek egymással. S ha belenéznek az 
ipartörvény-tervezetbe, látják, hogy a ter
vezet mindezen súlyos érdekellentét tekin
tetbe vétele nélkül, mindkét osztályt egy
szerre ki akarja elégíteni. Az ipartestületekről 
eddig azt hittük, hogy egy régi termelés 
maradványai, már halódnak s ime, a tör
vénytervezet ismét lábra igyekszik állítani 
őket s még hozzá valósággal a céhrendszer 
szellemét akarja velük újra visszaállítani. 
Az iparűzés lehetőségét éppen ez a kor
mány igyekszik a céhrendszerből ismert 
intézkedésekkel megnehezíteni, amely az 
iparfejlesztésről szóló frázisokat röpítette 
évtizedek óta a világba. Szterényi József ur 
a törvénytervezet bevezetésében az érdekek 
összeegyeztetéséről beszél, holott ma már 
minden gyerek tudja, hogy az érdekellen
tétek kiegyenlithetetlenek. A külföld, főleg 
Anglia szociálpolitikusai már régen azt a 
módszert követik, hogy törvénynyé csak 
azt teszik, amit már az élet előre törvénynyé 
tett, ami a mindennapi gyakorlatban már 
meggyökeredzett. Nálunk fordítva szeretnék 
csinálni a dolgot. Így állott elő az a helyzet, 
hogy a tervezet telve van ellenmondások
kal s amit az egyik paragrafus az egyik 
osztály javára törvénybe iktat, azt a másik 
— ugylátszik a Szterenyi-féle «kiegyenlités» 
kedvéért — lerombolja. Ez az előttünk 
fekvő törvénytervezet kifejezetten és vilá
gosan : osztálytörvény. Akik a törvény- 
tervezetet megcsinálták s az a parlament, 
amely e tervezetet törvénynyé fogja emelni, 
az uralkodó osztályokból kerültek ki s igy 
nincs mit csodálkozni azon, hogy osztály
törvényt alkottak. Ám nem felel meg a 
tervezet a kapitalisztikus fejlődés törvényei
nek sem, mert annak is gátolja a természetes 
kialakulását.

Végeredményben azonban a törvény bár
mit tartalmazzon is, a munkásság a saját 
erejével — úgy, mint a múltban, úgy a 
jövőben is — maga fogja magának meg
szerezni mindazokat az anyagi és kulturális 
előnyöket, amikről a törvénytervezet nem 
gondoskodik. Megszerzi pedig mindezeket 
a megalkotandó uj ipartörvény nélkül, vagy 
annak egyenes ellenére is. Hogy az uj ipar
törvény megalkotásával egy sereg meglévő 
rossz törvény mellé újabb és ismét rossz 
törvényeket kapunk, az az osztályharc 
szempontjából nem kétségbeejtő. Legalább 
nem bolondithatják majd a munkásságot, 
hogy az osztályellentétek és az osztályharc

csak a lelketlen izgatók» találmánya, mert 
az ilyen törvények az életben ezer «izgató- 
nál» is hangosabban hirdetik az osztály
ellentéteket és az osztályharcot. Es ha mi 
«le!ketlen izgatok* nem kűzdenénk vég
célunk mellett azért is, hogy a munkásság 
mai helyzete is minél gyökeresebben javít
tassák, akkor e törvény alkotóinak tapsol
nunk lehetne. De, mert nemcsak a máért 
küzdünk, hanem a jövőért is, és mert 
nemcsak a jövőre várunk, hanem a mán is 
segíteni akarunk, azért sem kétségbe nem 
esünk a törvényen, sem nem tapsolunk 
néki, hanem egyetlen konzekvencia gyanánt 
azt tesszük, amit akkor is tettünk : küzdünk 
továbbra is az osztályharc alapján, amely
nek fegyverével minden rossz törvény 
ellenére is eddigi eredményeinket értük el, 
küzdünk a munkásság mai gazdasági és 
kulturális helyzetének megjavításáért és 
küzdünk a termelő eszközök magántulaj
donának megszüntetéséért, a szocializmusért.

(Folytatjuk.)
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Kávéssegédek köréből.
Hogy állunk?

Köszönjük a halálunkra olyan sóváran 
várakozó jóbarátaink kérdését, igen jól 
állunk. A szervezett kávéssegédek békés 
és intelligens magatartása az egész vad 
harcon keresztül megerősítette a békét s 
bár igaz az, hogy egy csomó pincér meg
sárgult — akik egyébként sohasem voltak 
vörösek s öntudatosak —, egy csomó in- 
differenssé vált, akik csak a kollektív 
szerződés kényszere alatt szorultak közénk 
szervezeti hullaméregnek, de a szervezett 
kávéssegédek óriási többsége, semmi külö
nös nagyobb üldözést nem szenvedve, de 
meg a sok helyen a legaljasabb üldözést 
kibírva, becsületesen, bátran maradt meg 
szakegylete hűséges katonájának.

A szakszervezet pezsgő életének két leg
fontosabb fokmérője a tagdíjbefizetés és a 
közvetítés mutatja meg igazán, hogy semmi 
félni való nincs és az a szívós kitartás, 
amely eddig is fentartotta a napi falat 
kenyérnél fontosabb mozgalmunkat, fog 
végezni a sárgákkal s fogja erős védelem
mel ellátni a kávéssegédek politikai és 
gazdasági érdekeit. Csak kitartás! Agitáljunk 
a szaktársak között, hogy mindenki pon
tosan fizesse a tagdiját s ellenállását, ne 
rőkönyödjön meg ijesztgetésektől, ne üljön 
fel pletykáknak s ha pártja s szakegylete 
ellen hall valahol dühöngeni, csak mindig 
az az igazság lebegjen a szeme előtt: 
szociáldemokrácia nélkül nincs szakegylet, 
szakegylet nélkül nincs becsület s nincsen 
kenyér.

Szakegyleti élet.
Október hó 7-én három igen jól látogatott 

taggyűlés volt, amelyen kilencvtnkét üzlet 
volt képviselve s megnyugtatásképp úgy 
vörösöknek, mint sárgáknak, azok is, akiket 
nagyon sárgáknak hisznek. A szónokok 
biztatták a megjelenteket erős proletár
kitartásra s ezek fogadták is s uj remények
kel mentek szét a perifériákra agitálni. S 
akik látták, hogy folynak be a tagdijak 
s hogy megy a közvetítés, azok örömmel 
láthatták, hogy nagyon is élünk. Szeptember 
hónapban bejött 1602 korona tagclij. 
Még vigasztalóbb a közvetítés.

Közvetítve lett:
Október 6-án — 4 állandó, 5 kisegítő

» 7-én — 10 » 3
8-án — 8 6 »

» 9-én — 5 » 1 >
> 10-én — 6 5
> 11-én — 58
> 12-én — 7 * 2 >
» 13-án - -  4 > ___ >

14-én — 6 » 1 ■y
> 15-én — 12 3 »
* 16-án — 2 ■% 3 í
> 17-én 6 t 12 »

18-án 37 l

Összesen 70 állandó, 136 kisegíts.
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, TfJ)*1 ,az utolsó két hétben 70 állandó 
és 130 kisegítő  állást közvetítettünk, míg 
a sárgáknál már az elegáns bőrfotelokat 
rágják, szegény, éhes sárgák, és pedig 
hiába, mert a jó öreg közvetítés nem akar 
szuperálni. Aki tehát ezt látja s tudja, 
hogy augusztus 18-án mondotta ki az 
ipartársulat, hogy ezentúl tilos, de súlyos 
pénzbüntetés terhe mellett tilos vörös 
P1"®*? felvenni s azóta 26fí állandó  és 
!)00 kisegítést közvetítettünk, az bizhat 
rendületlenül mozgalmunk jövőjében s 
csalatkozni nem fog.

A dögvész.
A sárga mozgalom a gazdasági vív

mányok kolerája. Ahol a pestis sikerrel 
terjed, ott a gazdasági eredmények s meg- 
becsültetes helyett kín, nyomor, éhség s 
megaláztatás terjed el a munkásság között, 
ennek előjelei már ott is megnyilvánulnak, 
hogy a sárgáktól egyes munkaadók elő
szeretettel veszik a vidékről megszalajtott, 
csípős, a vendég előtt az orrukat piszkáló, 
almos vidéki alakokat, mert ezek örök 
életükben szervezetlen rabszolgák lévén, 
úgy lehet velük bánni, ahogy jól esik.

A pestis másik igen hasznos megnyil
vánulása az, hogy egyes kávéházakban 
es_ pedig a legsárgábbakban kevesebb mun
kást alkalmaznak, mint azelőtt s így a 
kávéssegédek amúgy is óriási munkaideje 
még jobban felemelkedik.

Végül pedig, ahogy megjósoltuk, egyes 
kávéházakban m egszűnt a szabadnap.

íme a sárgák vetése zsendülni kezd. A 
legerélyesebb ellenállásra s a legszívósabb 
kitartásra kell fogadalmat tenni minden, 
magát embernek érző kávéssegédnek ezen 
iszonyat ellen. Nem kételkedünk, hogy meg 
fogják magukat védelmezni ezen ember
gyilkosság ellen.

Támadások.
Először is a csaholást méltassuk pár 

szóra. F. Kis újra megsemmisített bennün
ket. Azt mondja, utoljára jajdulunk fel. Ezt 
minden hó 1-én és 15-én megismétli az 
ártatlan s ezzel rója le a sovány szubven
cióért, a csaholás adóját. S ez a lap egész 
fordított állapotokat teremtett. Eddig, tudo
másunk szerint a gazda uszította a kutyáját, 
nem pedig a kutya a gazdáját. F. Kis 
komondor hivatását egész modern módon 
kezeli. O uszítja a kávésokat, ijesztgeti, 
ugrasztja őket, ha volna bolond, aki utána 
szaladna. Felvonultatott F. Kis még valami 
Reinprecht Rezső nevű egyént is, akiről 
egyik orvos ismerősünk kétséget kizárólag 
megállapította, hogy hüdéses butaságban 
szenved. Most dolgozunk egy ketrec össze
állításán, amelybe össze fogjuk szedni az 
F, Kis Lajos cikkíróit s beküidjük Hagen- 
becknek. Ezért az állatseregletért óriási 
pénzt fogunk kapni.

Egy kissé komolyabb beszámítás alá esik 
egv csomó főpincérnek a becstelen munkája, 
amelylyel a sárgák érdekében agitál. Az 
Emke, Magyar Világ, Király, Vígszínház, 
llifs, Club, Palermo, Szabadság, Múzeum 
stb. nem fognak örökös kenyeret adni 
ezeknek a hős vitézeknek, akik ma tajtékzó 
szájjal üvöltenek ellenünk s a kenyerüktől 
fosztanak meg családapákat s ezzel íenye- 
getődznek, ha valaki nem hajtja meg a 
derekát előttük. Jól vigyázzanak! Ez az 
áruló, gyáva munka igen keserves csalódást 
és keserves tapasztalatokat fog hozni ezek
nek a gyatra fickóknak, akik sunyi módon 
uszítják a munkaadókat, még azokat is, 
akik elég tisztességesek s jószivüek abban 
a hiszemben, hogy örökre letörhetnek 
bennünket. A Múzeumban sikerült. A 
konyhát s a kávéházat leváltotta Gruber, 
mert elég becsületesek, elvhüek voltak s 
nem akartak megsárgulni. Gruber ur! Tél- 
viz idején gyermekes apákat az utcára 
dobni, nem gondolja mi ez ? Ezzel akarják 
önök megbékíteni a munkásokat. Ön vallásos 
ember. Nem féli az istene iiaragját, amely 
lesújtja önt ezért a kősziviiségért. Tudjuk, 
a haszon, a munkaadó korlátlan brutális 
hatalma, az ő üzleti érdeke előbbrevaló az
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istenénél is. Ez nyitja fel a szemünket. S 
ez tesz bennünket erőssé és összetartóvá a 
munkaadókkal szemben.

Felszólítás. Ezennel a leghatározottab
ban figyelmeztetjük azon tagjainkat, akik 
három hónapon túl háralékban vannak, 
hogy hátralékaikat nyolc napon belül egyen
lítsék ki, tnert ellenesetben a tagok 
sorából tűr ölve lesznek.

A Budapesti kávéssegédek szakegylete 
elnöksége.

A vörös pincérek. Folyó hó 8-án tar
totta a «Kisten»-pincérek jótékonycélu asz
taltársasága rendkívüli közgyűlését a tagok 
élénk résztvétele mellett. A közgyűlés ki
mondotta, hogy címét megváltoztatja és 
ezentúl « Vörös pincérek jótékonycélu asztal- 
tórsasdga» címet viseli. Megválasztották a 
tisztikart, mely a következőkből alakult:

Diszelnök Vízvári Béla, elnök Fodor Pál, 
aleinök Farkas József, pénztáros Kollós Pál, 
ellenőrök Steiner Miksa és Nickclsbttrg 
József, titkár Kolrn Géza, asztalgazda Müller 
M. Választottak még 12 választmányi tagot, 
kiknek elvhüsége garancia arra, hogy az 
asztaltársaság nemcsak a vagyontalan pro
letárok gyermekeinek istápoiásában fogja 
tevékenységét kimeríteni, hanem bármily 
alakban történendő támadás ellen, mely a 
szervezett munkásság, de elsősorban a 
vörös kávéssegédek ellen irányulna, a leg
messzebbmenő védelmet biztosítja.

Első pillanatban jelentéktelen kis esemény
nek látszik ezen híradás, de ha egy kicsit 
visszatekintünk az asztaltársaság múltjára 
és ismerjük annak történetét, úgy mindenki 
csak megelégedéssel fogadhatja ezen ala
kulást. A Kávéssegédek Szaklapja 1906 
december 20. számában «Ce!árius» tollából 
cikk jelent meg, mely az asztaltársasággal 
foglalkozván, a többi közt azt irta róla, 
hogy semmi egyébért nem létesült, mint 
csak azért, hogy a söröskrigliket zavartala
nul üríthessék az ott összeverődött szak
társak. Azóta nagyot változott az ott ural
kodó szellem. 1907—1908. évben, eltekintve 
attól, hogy körülbelül 28 vagy 30 gyerme
ket felruháztak, szakegyesüietünk munka- 
nélküli alapja javára is 130 és egynéhány 
korona jutott. Mindezekből megállapíthatjuk 
azt, hogy a «Vörös pincérek asztaltársa
sága> mindenképpen kulturális célt szolgál, 
mert nevelő hatással, az összetartózandóság 
ápolásával és jótékonykodásával gazdasági 
és politikai harcunkban hézagot pótol.

Nyilatkozat. A kávéssegédek szaklapjá
nak 1907 február 5-én megjelent 3. számá
ban «Huligánok* felirattal cikket adtam 
közre, amelyben Sarkadi József, Kalmár 
Fábián, Flór Győző és Matsád János urak
ról, téves információ következtében, a harc 
hevében olyan tényeket állítottam, melyek 
valótlanságáról később meggyőződtem és 
ezért az ott állított tényeket visszavonom 
és a cikk megjelenését sajnálom.

Bi: lapest, 1908 október hó.
Zuckermandl Miksa.

Búcsúszó. Mindazon szaktársainktól, 
akiktől személyesen búcsút nem vehettünk, 
ezúton veszünk búcsút a fővárosból kül
földre való távozásunkkor azzal a remény
nyel, hogy visszaérkezésünkkor már a diadal
mas vörös lobogót lengeti a szél.

Szaktársi üdvözlettel
Lichtenstadter Ede, Vadas Rezső.

Éttermi segédek köréből.
Önkritika.

Az éttermi segédek mintegy 2l/s év előtt 
indították meg osztálytudatos szervezkedé
süket helyzetük javításáért. Ezt megelőzte 
az ügynökök ellen indított azon akció, 
amely az ügynöki kizsákmányolást hama
rosan majdnem lehetetlenné tette, ugy- 
annyira, hogy amikor az ipartársulattal 
egyesületünk megkötötte a kollektív szerző
dést, amelyben elismeri egyesületi munka- 
közvetítésünket, már akkor az ügynöki el

helyezést igénybe venni, megbélyegzést 
jelentett az éttermi segédre. Azóta idestova 
3 év telt el s annak dacára, hogy ma szer
ződés biztosítja nekünk nemcsak a köz
vetítést, de ennél többet, ugyanis csak a 
B. P. E. tagjait alkalmazhatják főnökeink 
Budapesten, mégis, ha ma végigmenve 
azokon az utcákon, ahol a mi vérszopóink 
egyik részének putriai vannak, megdöb
benve látjuk azt, hogy számtalan szaktár
saink ott lézengve, árulják munkaerejüket 

,és honoráriumot fizetnek a gyűlölt cuprin- 
gereknek.

Pedig erre ma már nem volna szabad 
adni magát öntudatos éttermi segédnek, 
először azért, mert az ily utón való üzletbe 
jutással a munkáltatónak feltétlen olcsóbb 
munkaerő jut, másrészt az ilyen szaktársak 
elsősorban saját maguknak okoznak anyagi 
károkat, másodsorban veszélyeztetik az 
összéttermi segédek érdekeit védő szerve
zetet, valamint a kollektív szerződést.

De rá kell, hogy mutassunk egy nagyobb 
betegségre, ami már a szervezeten belül 
szövődik össze s végződik ott, hogy az 
egymáshoz közelebb álló szaktársak egy
mást protezsálják üzletbe, ami aztán a mun
káltatót egyenesen arra a gondolatra ve
zeti, hogy a szerződést megkerülje, sőt úgy 
gondolkodik, hogy miért respektálja ő azt, 
amikor az éttermi segédek jórésze kijátsza 
azt. A fenti esetek azok, amik előidézői 
annak, hogy egyesek, ha még olyan jó 
pincérek is, hónapokat kénytelenek elsé
tálni, akik aztán elkeseredésükben a szer
vezetet vagy legtöbb esetben az ügyveze
tőt, titkárt stb. hibáztatják. Sőt részben 
ezek azok az anomáliák, amelyek az- 
egyesületi belélet ziláltságát és az egyenet
lenséget felidézik, amely belharc formájá
ban nyilvánul meg, az összesség hátrányára 
s csak a munkáltatók előnyére fog szol
gálni.

Elvégre már a 2‘/2 éves szervezkedésünk 
megtaníthatott volna" bennünket arra, hogy 
az éttermi segédek gazdasági és társadalmi 
helyzetének javítása s a szervezkedéssel 
megjavított s megjavítandó helyzete meg
követeli tőlünk azt, hogy ne egymás ellen, 
de egymásért harcoljunk azok és az ellen, 
akik és ami előidézője a protekciós rend
szernek, tehát a pincérség kizsákmányolá
sának és elnyomásának is. Mert nem sza
bad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy 
amit tehetünk magunkért és családunkért a 
jövő boldogulhatásunk érdekében, azt csak 
úgy és akkor tehetjük meg, ha a szaktár
sak összessége kitartó, hü, áldozatkész ka
tonája lesz szervezetünknek és közösen 
küzdünk a közvetítés körül a saját magunk 
által meghonosított, abszurd kézalatti és a 
prostituált emberhuskereskedők ellen. Sőt 
a legkomolyabban figyelmeztetjük szaktár
sainkat arra, hogy a saját jól felfogott ér
dekük parancsolólag megköveteli, hogy a 
mai időt felhasználjuk arra, hogy ujult erő
vel fogjunk hozzá a szervezési munkához 
és hasson minden öntudatos éttermi segéd 
oda, hogy a szerződésben biztosított jogai
nak érvényt fog szerezni, úgyszintén a 
bizalmiférfiak is tegyenek eleget hivatásuk
nak azzal, hogy ellenőrzik önmagukat, 
hogy ellenőrizhessék szaktársaikat is abban, 
hogy megfelelnek-e szervezetük iránti kö
telességüknek. Ne tévesszük szem elől, 
hogy főnökeink csendben készülnek és 
tömörülnek. Tehát mi is készüljünk az egy
séges szervezetünk megerősítésére.

Jegyzőkönyv a Budapesti Pincéregylet 
1908 október 2-án tartott alakuló választ
mányi üléséről.

Távol maradtak: Hautzinger János és 
Kopcsinovics Antal, akik magukat kimen
tették, továbbá Flecker Gyula, Gáger János, 
Gergits József, Hujber József, Kovács Gyula, 
Sági Lajos, Egyed Gyula, Vigh József, 
Totsche Vilmos, Luka Kálmán, Uray Ödön, 
Arany János, Marschall József, Beer László, 
Heurigs Nándor, Fehér János, Palkovits 
János, Beck Mihály, Cseke Lajos, Gelb- 
niann András. Pauli Antal.
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Elnök: Haas Imre.
Titkár: Fáber Oszkár.
Elnök üdvözlés után megalakultnak jelenti 

ki a választmányt, melynek ülését meg
nyit;;;.

Ladányi Kálmán a közgyűlés jegyző
könyvének a szaklapban szószerint való 
megjelentetését indítványozza. Elfogadva.

Titkár bejelenti, hogy Schwariz Viktor a 
háznagyi tisztségről, Heurigs Nándor és 
Beer László elfoglaltságuk miatt a választ
mányi tagságról lemondtak. Tudomásul 
véve. *

Elnök alapszabályokban biztosított jogai
nál fogva háznagynak Biró Dénesi nevezi 
ki, akit személyesen értesít is megbízatásá
ról. Tudomásul véve.

Titkár kéri a bizottságok megalakulását.
A megalakulás következőképp történik:
Tagfelvételt bizottság: Oeiger János, Eráth 

János, M. Kovács József.
Oktatásügyi bizottság: Rozman Jenő, 

Kovács Gyula, Ladányi Kálmán.
Könyvtári bizottság: Bartl Mihály, Mirth 

Ferenc.
Ünnepélyrendezö bizottság: Totsché Vil

mos, Uray Ödön, Tauber Simon, Gremen 
Kálmán.

Közvetítési bizottság: Weisz József, Vaséi 
Gusztáv, Kopcsinovics Antal, Marschall 
József, Végh Gyula.

Rendügyi bizottság: Gremen Kálmán, 
Fehér János, Vavró István, Halbik József.

Gazdasági bizottság: Vigh József, Mirth 
Ferenc, Kopcsinovics Antal, Cseke Lajos, 
M. Kovács József.

Segélyiigyi bizottság : Hautzinger János, 
Hecker Gyula, Totsché Vilmos, Végh Gyula. 
Beer László, Egyed Gyula.

Porjesz, Sámuel indítványozza, hogy az el
helyező Érsekújvárra küldessék ki, egy ott 
tartandó ünnepélyhez szükséges éttermi 
személyzet ügyében. Elvetve.

Elnök előterjeszti a titkárnak 10 napi 
szabadságra vonatkozó beadványát. A sza
badság október hó 3-tól megadatik.

Titkár kéri, hogy a szakszervezeti kon
gresszusra kiküldött választassák. Kikülde
tett Bállá Mihály.

Titkár bejelenti, hogy Hentz József ellen 
több indokolt panasz érkezett be, kisegíté
seknél tanúsított rendetlenségek miatt. Első
fokú választmányi megintésben részesül 
azzal a figyelmeztetéssel, hogy újabb jogos 
panasz kizárással fog járni. Az Ítéletet az 
elnök személyesen közölte a beidézett 
Hentz Józseffel.

Egyéb tárgy híján elnök az ülést be
zárja.

K. m. f.
Gremen Kálmán. Weisz József.

A budapesti pincéregylet m unka
nélküli segélyalapjára befolyt: Schind- 
ler István, Pálmaliget 20-20, Trenk Mátyás, 
Siófok, 11-60, Kiss Anial, Putzer-étterem, 
1-80, Kohlrosz Frigyes, Neiger-étterem, 3.80, 
Szily István, Alsó margitszigeti étterem, 10 —, 
Felső margitszigeti étterem 60-— korona.

F ig y e lem !
Tisztelettel felhívjuk szaktársaink figyelmét 

a jövő hó első felében megjelenő szállodai, 
éttermi és kávéházi alkalm azottak naptárára , 
amely tanulságos tartalm ánál fogva érdeke 
és kötelessége minden éttermi és kávéházi 
alkalmazottnak, hogy megszerezze és ter
jessze.

Kávéfőzők köréből.
Hogy állunk?

Azt hisszük, hogy valamennyien felismeri
tek a budapesti kávés urak tervét. Felismeri
tek a gonosz munkát, amelyet hónapokon 
keresztül ellenetek folytattak.

Hogy céljaikat könnyebben elérhessék, 
telesirták a világot a munkások terroriz
musával, szerződésszegésével és más csoda
bogarakkal s ők maguk lépten-nyomon
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terrorizáltak és szerződésszegéseket követ
tek el, közben pedig szép titokban össze
verbuválták a munkások söpredékéből álló 
díszes társaságot, akik jó pénzért hajlandó
nak mutatkoztak levenni a kávés urak 
vállairól a szervezetbontás nehéz, kellemet
len munkáját. S a szakszervezet megsemmi
sítésére törekvő kávés urak szembe állítot
ták velünk a hajlongok, a gerinctelen 
puhányok, a selyemfiuk, «a kitartottak*, 
a prostituált lelküek alávaló bandáját.

De óh, mily csalódás! Hiába volt _ a 
készülődés, hiába volt minden mesterkedés, 
a vörösök szakszervezetét nem sikerült 
felrobbantani, mert a jól szervezett kávé
főzők nagyon is jól látták a kifityegő ló
lábat.

De nézzük csak. Augusztus 18-án volt a 
kávés uraknak az a nevezetes közgyűlése, 
amikor a becsületszóval megkötött kollektív 
szerződést felbontották a kávés urak s ugyan
akkor elhatározták, hogy a kávéfőzők szak
egyesületével többé szóba sem állanak, 
onnét többé üzleteikbe munkást közve
títeni nem engednek és e hires köz
gyűlés után, a kávés urak közül «titkos® 
feljelentést tettek a rendőrségnél. Már most 
mi történt ? Az, hogy a kávéfőzők szak
egyesülete kiállotta bátran a hatósági zakla
tást és ma is éppen olyan erősen áll, mint 
az üldözés előtt. A szakegyesület tagjait 
pedig hiába környékezték meg a sárga 
(kosaras asszonyok* 100—200 koronákkal, 
azoknak csak a munkaerejük volt eladó, 
de a lelkűk nem. Éppen ezért nem volt 
okuk hátat fordítani szakszervezetüknek s 
igy ma is ott vannak, ahol nekik lenniök 
kell: az önmaguk által megteremtett szak
egyesületben.

De éppen igy jártak a közvetítés meg
szüntetését kimondó határozattal is. Mert 
hiába volt minden terrorizálás, minden 
fenyegetés, szakegyesületünk közvetítő osz
tályát ma éppen úgy igénybe veszik, mint 
ezelőtt, amit különben kellőképpen igazol 
ez a kis táblázat:
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i 3 14 Athozat 35 ISO
2 2 11
3 2 11 17 — 10
4 — 8 18 1 9
5 2 6 19 1 8
6 — 8 20 — 6
7 3 12 21 2 15
8 5 16 22 5 20
9 2 12 23 2 12

10 — 10 24 1 10
11 3 8 25 — 6
12 1 5 26 8
13 2 10 27 2 10
14 5 15 28 2 18
15 2 18 29 4 22
16 3 16 30 3 16
Átvitel 35 180 Összesen 58 351

A fenti kimutatás a szeptember havi köz
vetítést mutatja. Abból az egyszerű szem
pontból kiindulva, hogy amióta a kollektív 
szerződésünk megszűnt, szeptember hónap 
volt az, amelyik hónapban a kávésipartár- 
sulat fenyegetései révén legkevesebbet vet
ték igénybe a közvetítő osztályunkat. Mert 
amig szeptember hóban 350 kisegítőt és 
58 állandó munkást közvetítettünk, addig 
megelőző hónapokban ennél sokkal többet 
közvetítettünk el.

De úgy látszik, hogy a kimutatott szám
adatok már a jövőben sem csökkenek, mert 
október hóban már eddig is elértük a szep
tember havi eredményt.

Kár lesz tehát tovább fáradni az erőlkö
déssel, mert azokat a munkásokat, akiket 
eddig le nem törtek, a jövőben már le nem 
törnek, hanem becsülettel ott fognak 
maradni abban az egyesületben, amelyet 
nem a kávésipartársulat ezresbankóin épí
tettek fel

Szaktársak! Ti pedig tudjátok a köteles
ségeiteket, tudjátok azt, hogy ha nem akar
tok visszasülyedni abba a korszakba, amely
ből már kijöttetek, akkor a jövőben is ott 
van a helyetek az önmagatok által teremtett 
piros zászló alatt.

Mert érdekeiteket nem fogja előmozdí
tani soha olyan szervezet, amelyet a kávés 
urak tartanak fenn.

Ne hagyjátok tehát magatokat félrevezetni, 
mert nektek nincs mit keresnetek ott, ahol 
nem proletárok vannak.

Szaktársak! Ti, akik büszkén váltjátok 
magatokat szociáldemokratáknak, ti, akik 
már nagy harcok közepette is kiálltátok 
a tüzpróbát, nincs helyetek az úri koldusok 
társaságában. Az pedig, hogy a szakegye
sületünk erős maradjon, csak tőletek függ.

Bukni csak a gyávák buknak. Ti pedig 
öntudatos szociáldemokraták vagytok, akik
nek győzni kell. Karikás.

A budapesti kávéfőzők blzalmiférfl- 
testülete október 9-én tartott ülésén egy
hangúlag bojkott alá helyezte a kávés
konyhán reggelenként reggelizés vagy 
sörözés céljából megjelenő rendőrposztokat.

Egyben felhívja az összes szaktársakat, 
hogy a bojkott ideje alatt a konyhán meg
jelenő rendőrök számát Írják fel és illetékes 
helyen jelentsék be.

Szaktársak! A rendőrbrutalitásokra boj
kottal feleljetek.

Ha megfőzték, egyék is meg.
Több oldalról halljuk, mintha a múlt hó

napban a Lidó -kávéházban a kávéfőzők 
szakegyesülete helyezett volna egy Pintér 
Imre nevű konyhalegényt és aki arra hasz
nálta fel a szabad idejét, hogy főpincér pén
zesfiókját feltörte és most az alkotmányutcai 
intézet lakója.

Ezzel szemben kijelentjük, hogy Pintér 
Imre nevű konyhalegényt a szakegyesület 
soha nem helyezett és a tagok sorai között 
ilynevii egyén nincs.

De igen, az áll, hogy Pintér Imrét a 
«sárgák» helyezték oda és bebizonyította, 
hogy méltó a «sárgák» szervezetéhez. 
Tehát ha ők megfőzték a sárga levest, 
egyék is meg. De azután jön a fekete leves.

Nyilatkozat.
Alólirott becsületszavamra kijelentem,hogy 

a sárga-egylethez sohasem tartoztam és ma 
sem tartozom. Azért pedig bocsánatot kérek 
az összes szaktársaimtól, hogy a Berger 
Leó üzletében kéz alatt munkát vállaltam, 
ígérem, hogy a jövőben az osztályharc 
alapján álló egyesület buzgó tagja leszek.

Előttünk: Nagy Mihály
BetlC Pál, Néger Antal. konyhalegény.

Szervezkedéssel érjük el helyzetünk 
javítását 1

VIDÉK.
Kassai szaktársaink harc előtt.

A kassai kávésok s vendéglősök úgy 
látszik, szinte megkótyagosodtak a kutya
szövetségi méregtől s elhatározták, hogy 
felbontják ők is a munkásaikkal kötött 
kollektív szerződést. Erre azonban ok nem 
volt. Felhasználtak tehát egy esetet. Állító
lag egy Béres nevű pincér megsértett egy 
Seress Mártonná nevii hölgyet s erre össze
ült az egész banda s anélkül, hogy bárkit 
is értesítettek volna, borközi állapotban 
kimondották,, hogy felbontják a kollektív 
szerződést. Átírtak a főkapitányhoz is és 
pár szemelvény ebből az átiratból egész 
világossá teszi, hogy ilyen műveletlen nép
ségtől nem is várhattak kassai szaktársaink 
egyebet. Nézzük a részleteket.

«Nagyságod előtt bizonyára nem titok 
az, hogy pincéreink szervezetük tudatában 
és támogatva vezető elnökségüktől, nap-nap 
mellett hol egyik, hol másik kartársunknál 
botrányt okozó magaviseletük, a vendéeek-
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kel szemben tanúsított s bebizonyított 
visszaélésekkel iparágunkat oly nivóra he
lyezték, hogy ma-holnap szégyellenünk 
kellend azt, hogy vendéglősök vagyunk.*

«A pincérek ilyetén viselkedésük, modo
ruk, önkényes és meg nem engedhető 
zsarolásukat számos izben hoztuk szakszer
vezetük elnökségének tudomására, ebbeli 
kötelességét azonban nem teljesítette.*

Majd felemlíti Seres Mártonná és Béres 
pincér közt állítólag felmerült esetet és a 
a következő piszkos szavakat íiizi hozzá: 
«ez a gaz eljárás ezen szektát a megérde
melt színvonalra helyezi s ily szekta nem 
érdemli meg azt, hogy egy tisztességes 
vendéglős nem mint segédét, de legutolsó 
udvarseprőjét tekintsen ily nem embert, de 
csupán alakot.* Azt irja tovább a pincé
rekre : «e kapzsi, engedetlen, makacs, ön
fejű, goromba szektától megszabadulandó, 
elhatároztuk, hogy 1907. évi június hó 8-án 
kötött kollektív szerződést semmisnek nyil
vánítjuk stb. Aláírva: Dávidkő János társu
lati jegyző és Estefányi János elnök által.

Tehát a pincérség az nem szakma, ha
nem szekta. A pincér az nem ember, hanem 
alak. Nohát ez a Dávidkó sem fog ezzel 
a bölcs fogalmazványával a tudományos 
akadémiába bekerülni. Ezzel az undorító 
butasággal szemben a pincérek az átirat 
vétele után egy jól látogatott gyűlésen meg
botránkozással utasították vissza a tenden
ciózus, koholt és aljas rágalmakat és állás
pontjukat a következő határozati javaslatban 
foglalták össze:

Határozati javaslat.
A kassai szállodai, éttermi és kávéházi 

alkalmazottak folyó évi szeptember hó 30-án 
a Stern-féle vendéglőben tartott nyilvános 
gyűlése felháborodással tiltakozik a kassai 
szállodások, vendéglősök, kávésok és korcs- 
márosok ipartársulatának perfid, komisz 
stílusban, provokáló tónusban megszerkesz
tett és vaskos valótlanságoktól hemzsegő 
átirata ellen.

Amennyiben nem csupán a feltolakodó 
Jánosoknak, az estefányi dávidoknak, ha
nem — amit bár nem szívesen tételezünk 
fel — a tényleges munkáltatóknak, az in
telligensebb és szakképzettebb vendéglő
söknek és kávésoknak is részök volna a 
förmedvény megszerkesztésében, úgy meg
állapítja a mai nyilvános pincérgyülés,

hogy: az alkalmazottak egyetlen egyszer 
sem, mig ellenben a munkáltatók igen is 
számos esetben szegték meg s rúgták fel 
az 1907. évben kötött kollektív szerződés 
legfőbb pontjait és kényszeritették a mun
kásokat a munka beszüntetésére. És nem 
az estefányi dávidok, de igenis a szervezet 
közbelépésének volt köszönhető, hogy az 
esetleges súrlódások rögtöni elintézést 
nyertek. így nyert volna elintézést az állí
tólagos Seres-Béres eset is, ha nevezett 
munkaadó hozzánk fordul panaszával. De 
minthogy ezt nem tette, nem képezvén 
szervezeti ügyet, tiltakozunk az ellen, hogy 
az egész testületet megrágalmazzanak egy 
embernek eddig bizonyítást nem nyert oly 
eltévelyedéseért, amely különben is a rendőr- 
hatóság hatáskörébe tartozik.

Minthogy pedig jelzett provokáló för
medvény nem csupán kenyerünk és exisz- 
tenciánk, de legelemibb emberi jogaink, 
hírnevünk s féltve őrzött becsületünk ellen 
is aljas merénylet szándékával készült, ki
mondja a mai nyilvános pincérgyülés:

1. Elvárja a tisztességesebb és intelligen
sebb munkáltatóktól, különösen azoktól, 
akiknek volna mit a harcba vinni, a békés, 
szerződéses viszony további fentartását.

2. Elitéli és a nyilvánosság előtt is meg- 
bélyegzi a munkáltatók mindama törekvé
sét, amelyek a békét és a tisztességes mun
kálkodást csak megzavarni is kísérelnék.

3. A munkaadók netaláni provokáló és 
romboló szándékaival szemben a kassai 
pincérek tántorithatatlanul ragaszkodnak a 
fennálló kollektív szerződéshez és az osz
tályharc alapján álló szakszervezetükhöz.

4. Hogy a kollektív szerződésünk bizto
sította jogainkat s erkölcsi reputációnkat 
továbbra is megvédhessük, szükséges oda 
törekednünk, hogy munkánkat továbbra is 
köteiességtudóan elvégezzük, ildomos maga
viseletét tanúsítsunk, semmiféle provoká- 
kációra ne reagáljunk, hanem minden egyes 
szerződésbe ütköző sérelmet jelentsünk be 
az illetékes bizottságnál, ahol semmiesetre 
sem fog a munkáltatók esetleges jogtalan 
provokálása megtorlatlanul maradni, mert 
csak igy fogjuk tudni a békét áltandősitani 
s a szerződést megerősíteni.

5. Végül kimondja a gyűlés, hogy min
den jogtalanságért, minden harcért és 
zavarért s az ebből származható s a nagy- 
közönség érdekeit is súlyosan érintő követ
kezményekért a munkáltatók hatalmi törek
véseit fogjuk felelőssé tenni.

Hisszük, hogy az a kassai éttermi s 
kávéházi munkásság, amely eddig is oly 
szépen megállta helyét az ország mozgal
mában, ezt a támadást is erős összetartásá
val ki fogja védeni.

Osztálytudatból fakad a szolidaritás
ereje!

SZEMLE.

A sárga piszokról.
A sárgák lapja, Frimrn kudarca és Maut- 

ner diadala. AHiülyék intézetének minden 
orvosi kitűnősége lemondana ezen tökfejek 
rendbehozásáról. A butaság és müveletlen- 
ség, amelyet még az óriási mennyiségben 
beszedett alkohol is mélyebbre süllyeszt, 
bűzlik a kis lap sűrű helyesírási hibái 
között. És ezek a mi ellenségeink. No, nem 
is csoda, hogy ilyen ellenfelek láttára 
megerősödött a szakegyletiink. Igaz, hogy 
kevesebben vagyunk, de örvendetes, hogy 
a zsiványok és árulók vonultak ki, akiket 
aggodalommal volt kénytelen tűrni a maga 
kebelében a szakegylet. Megerősödtünk és 
természetesen a sárga újság pusztulásról 
mesél. Kínosan vergődünk, horgunk, mert 
rövidesen el fogunk pusztulni, irja a kitűnő 
papír.

Vájjon miért ? Erre is megfelel. Azért mert 
•egy kalap alá vonták a csibészt, a stricit, 
a munkanélküli naplopót a tisztességes 
munkásemberekkel.* Nohát rég hallottunk 
ilyen igazságot. Valóban a pusztulás szélére 
jutott a szakegylet, mert a tisztességes 
munkásemberekkel egy kalap alá vontunk 
égj/ olyan csibészt, m in t Farkas 
János, aki a munkások verejtekes filléreit 
ellopta és a munka helyett részegeskedett, 
dorbczolt aljas disznó módjára nap-nap 
után'; igen, mertja tisztességes munkás
emberekkel egy kalap alá vontuk egy 
olyan stricit, m in t Vlffh István, 
aki nem átallotta egy öreg szakácsnővel 
kitartatni magát és aki most hiába keresi 
a bíróságnál azt a pénzt, amit erre a 
selyemjiura költött; igen, mert a tisztességes 
munkásemberekkel egy kalap alá vontunk 
egy olyan m unka n élkü li naplopót, 
m int Fekete Sándor, aki a munka 
helyett váltóhamisítással akart pénzhez 
jutni; igen, mert a tisztességes munkás
emberekkel egy kalap alá vontunk egy olyan 
kitűnőrendőrspiclit, m int livonsz Izsó ; 
egy olyan egyiptomi- és prineessas- 
liatnísiiá aláírót, mint  a m inő livenev 
Károly  ur, a sárgáknak az <-Elité*-ben 
székelő dísze, amig onnan ki nem rúgták. 
Igen, János, becsületes munkával éiő 
vályogvető és muzsikus fajtád elaijasodott 
példánya, igazad van! Ez a pusztulásba 
vitte volna az egyletünket, beszennyezte 
volna nemes céljainkat és épp az mentett 
meg bennünket, hogy kirúgtunk benneteket 
magunk közül.

És az teszi tönkre a sárgákat, hogy ti 
vagytok ott. A kávésok már nagyon utál
nak benneteket. Upor már lepiszkolt 
benneteket, Bcrger Leó undorral fordult el 
tőletek és hihetőleg minden tisztakezü

munkáltató is nagyon szeretne már szaba
dulni tőletek.

És tagjaitok ? Ugy-e kevesen vantio,,, 
no de legalább nem is fizetnek. És akik 
munkanélkül vannak és naponta oda fel 
járnak, a siralom völgyébe járnak fel. János, 
te megvádoltál bennünket, hogy a kopla
lásra, fechtolásra biztatjuk a tagjainkat 
Hát bizony jó lesz ezt a tantárgyat nála
tok bevezetni. A számok beszélnek. Össze 
fogjuk hasonlítani a mi közvetítésünket a 
tiétekkel és aztán ugassatok, hol van » 
• kínos vergődés. .

Kőzvetittetek kávissegédet :
sárgák vörösek

Alig. 1-től szept. 18-if» 19 állandó* (>5 állandót
Aug. 18-tól szept. 1-ig 49 58
Szept. 1-től szept. 15-ig 10 * 61 «
Szept. 15-től oki. 10-ig 53 . 110

Összesen — 131 állandót 201 állandót
Arról nem is beszélünk, hogy ezek 

nagyobbrésze igen kevés üzletben volt 
cserélgetve és nagyrésze rögtön kidobva, 
csak arról, hogy ezen 131 ^állandó* között 
okvetlenül volt legkevesebb 30 kisegítés 
(a mi 900 kisegítésünkkel szemben) és igy 
háromszor több volt a mi közvetítésünk, 
mint a sárgáké, de a legrosszabb esetben 
is jóval több, mint kétszerannyi és ha ez 
kínos vergődés, akkor, János, a tietek már 
meg is döglött. Csinos kis kenyéradó-egylet!

Aztán valamelyik sárga szellemesen 
cseveg az ő saját sárgaságukról és dühö
sen tiltakozik az ellen, hogy őket a francia 
sárgákkal hasonlítsuk össze, mert ordíts 
kapu, kiálts város, ők teljesen fü g g e t
lenek a m unkaadóktól. Nohát ez arcát
lanság. Ami a francia sárgákat illeti, azok 
épp olyanok, mint a mi sárgáink. A munka
adók érdekében, ha kell, legyilkolják munkás- 
testvéreiket. És ez ellen tiltakoznak Farkas 
Jánosék. A cikkünk a sárgákról, ugylátszik, 
a veséjében vájkált ennek a rablóbandának 
és csak pár szó keil, amelyet egyébként 
folyton fogunk ismételni és világos lesz, 
hogy miért épp oly aljasok a magyar, 
mint a francia sárgák.

1. Vezérek dolgában azonosak. Az egyik 
francia sárga-vezérről, Paul Lanoirról saját 
hívei mondották, hogy pénzért m indenre  
kapható. Ebben magukra ismerhetnek 
Farkas János és Vigh István. A másik 
vezér, Biétry, szocialista párttagsága végén 
a rendőrség kém e s agent provoká
toráé volt. Amikor leleplezték, sárga lett. 
Ezt hűségesen utána csinálta Krausz Izsó.

2. Készek a sztrájktörés  alávaló csele
kedetének elkövetésére. A pesti sárgák 
sztrájkot törtek az Erzsébethid-, Bátory- 
és Mátyás király-kávéházakban.

3. A sárga szervezeteket a vállalkozók 
pénzéből alapítják s a válla lkozóknak  
állandó anyagi  támogatása  tartja őket 
életben. A sárga szervezetek létezésének 
feltétele a vállalkozótól való függés. Talán 
volna arcuk ezt tagadni? Tessék csak egy 
kis einlékezetfrissitő:

ö) A kezdő munkálatok m unkaadók  
pénzén  történtek.

b) Későbben kaptak a munkaadóktól 
11000 koronát.

c) Levelek mentek szét, melyek a munka
adókat 28—50 korona befizetésére szólí
tották fel. í!S m unkaadó le is fizette 
az ISO és UH koronákat.

d) Ezek után az ipartársulat hivatalosan 
elhatározta, hogy a sárga egylet p én z
kezelését ellenőrizni fogja.

e) Legutóbb ez a nap* ellenőrzés már 
a munkaközvetítésre is átment, ezt pedig a 
következő kis okmány bizonyítja:

T. ..................„........ urnák
Budapesten.

Ipartársulatunk közgyűlésének határo
zata értelmében a budapesti kávéházi
alkalmazottak szakegyesületének munka
közvetítőjére naponként két ipartársulati

1 Minden jogos tagunknak bemutatjuk a hivatalos 
könyvvezetését a közvetítésnek, ha kételkednének 
a számok valódiságában. A sárgákról való számok 
hivatalos lap jókból van véve.
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tag ügyel fel. Az erre vonatkozó be
osztás szerint tagtárs ur minden hó 
.. napján tart ügyeletet.

Felkérjük ehez képest, hogy a neve
zett szakegyesüiet munkaközvetítőiében 
minden hó napján, és pedig délelőtt 
és délután is, pontosan megjelenni és a 
munkaközvetítést ellenőrizni, esetleges 
észrevételeit pedig a szakegyesüiet vezető
ségével, valamint velünk is közölni szí
veskedjék.

Budapest, 1908 október 10.
Némái, elnök.

• P. H.
4. Végül pedig a tagfelvétel dolgában 

az ipartársulat valóságos rendeleteket küld 
át hozzájuk: kit szabad s kit nem szabad 
jelvenni tagnak.

Sárgák, sárgák, notórius tolvajok és 
selyemfiuk által vezetett sárgák, szegény, 
félrevezetett, bolond sárgák! A ti egyle
teteket

a m unkaadók pénzelik,
a m unkaadók ellenőrzik

s ezért ti arra vagytok kötelezve, hogy 
vak rabszolgái legyetek a munkaadónak s
ha kell,

sztrájktörővé kell aljasodnotok.
Az ember nem tudja, nevessen-e vagy 

pedig bosszankodjék azon az arcátlanságon, 
hogy ezt a sárgák tagadni merészelik.

De ők még tovább is mennek. Felmutat
ják a szerződést, amely ő nevezetes sár
gáik gazdasági érdekeit biztosítja. Ez a 
szerződés meg van toldva egy békéltető 
bírósággal, amelynek a szabályzatát a leg
utolsó sárga újságban lehet olvasni. Most 
nem beszélünk arról a sok hóbortosságról 
s jogi abszurdumról, amelyek dúsan ékesí
tik ezt a íércelményt s amelyek arról győ
zik meg az olvasót, hogy a szabályzat ' 
atyja. rir. Kemény, annyit ért a joghoz, 
mint a tyuk az ábécéhez, csak két pontot 
emelünk ki, amelyek gyönyörűen meg
világítják, hogy a sárgák mint védelmezik 
a tagjaik érdekét. Az egyik, a 14. §., az j 
<Anyagi iigyekbeni eljárás , amelyben betii- 
ről-betíire a következő olvasható: * Bér
ügyek s egyéb szolgálmányok elbírálásánál 
elsősorban a m ag ét nm eg egy exés az irány
adód Tehát a kollektív szerződés dacára 
másképp is meg lehet egyezni s aki ismeri 
a munkaadó s a sárga viszonyát, az biz
tosan tudja, hogy a másforma megegyezés 
csak kizárólag alacsonyabb bér, de különö
sen csak magasabb munkaidő lehet. Ez ki
tűnő védelem.

De még aranyosabb a 26. §, az ttgy- 
-FelebbezéSK Ha valamely jé! a bíróság 
határozatával nincs megelégedve, jogában áll 
az illetékes közigazgatási halóság vagy a 
kir. bíróság eié vinni az ügyeid Vagyis, Ma 
a kávésnak nem tetszik az Ítélet, mehet a 
biróság elé az ügyével. Ez aztán alapos 
egy döntés. (Igaz, hogy a sárga is mellet a 
biróság elé, ha el nem csapják érte.) Egy
szóval, igen jól megvan ez a szerződés 
fabrikálva.

No, de most jön az öregágytt. A 23. § 
értelmében, ha nagyon súlyos a sérelem, 
akkor a ti kávésból s (i sárgából álló 
bizottság általános sztrájkot is k i- 
inot>ilhat. Ez a pont a XX. század leg
jobb vicce.

Szóval, a sárgák jól meg vannak védve. 
Es ezekután leleplez a sárga. Becsületes 

szaktársakat vaskos betűkkel nyomat le al
jas lapjában s azzal köpi le ezeket a tisz
tességes munkásembereket, hogy valamikor 
ezek is azt akarták tenni, amit ők. a sárgák, 
már megtettek. Egy szakegylet kebelében 
mozgalmat indítani, egy nézetük szerint 
helytelen vezetés ellen, ez joga minden 
munkásnak. Valamely egyletből kilépni s 
helyette jobbat, erősebbet, szocialisztikusab- 
bat alakítani, ez lehet taktikailag hibás, mert 
a munkásságot megosztja, de nem bűn. 
Csak ezért a kettőért verődhettek össze a 
sárgák által leleplezett vastagbetüsök. Azon
ban azzal megrágalmazni őket, hogy sárgák 
akartak volna lenni, elvetemedett sztrájk-
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törők, rendörhadácsok, munkaadók pénzén 
élősködő hitvány banditák, a kormány zsold- 
jdn a szociáldemokrata párt ellen köpködő 
zsiványok — nos, sárgák, ezen csak mo- 
solygunk. Ez, János, a vég kezdete. Boldog 
elmúlást. Mi az ujjúnkat se mozdítjuk meg. 
A saját piszkotokba juttok belé! 9

A Szakszervezeti Értesítő a sárgákról.
«A szakszervezeti mozgalom erősödése 

érlelte meg a külföldön azt a gondolatot, 
hogy a munkások olyan szervezeteket ala
kítsanak, amelyek munkáltató érdekeket 
szolgálnak. A munkáltatók nagy anyagi 
áldozatokat hoztak, hogy az úgynevezett 
sárga* egyesületeket megalakíthassák. Ezek 

a «sárga* szervezetek a tőke és munka 
közti harmóniát prédikálják. A gyakorlatban 
azonban vajmi keveset használtak a mun
káltatóknak, mert a léprement, vagyis a 
«sárga* munkások csakhamar beláttak min
denütt, hogy olyan szervezetekben nincs 
keresnivalójuk, ahol megakadályozni igyek
szenek, hogy a munkások nagyobb falat 
kenyérhez jussanak. Az alapítók, illetve az 
elnökök rendszeresen szélhámosok voltak, 
akik a munkáltatók, mint munkások becsa
pása révén jó állást igyekeztek elérni. 
Nálunk Magyarországon már többször tör
tént kísérlet olyan egyesületek alakítására, 
amelyek a munkáltatók érdekét szolgáltat
ják. így Szikora Zoltán alapított valami úgy
nevezett ('védegyesületeb, amely különösen 
a szegény bányászok becsapását célozta és 
némi eredménynyel is járt, mert sokan 
fizették a járulékot és egy fillért sem kaptak 
vissza. Később a szegedi nyomdatulajdosok 
is megbíztak valami kétes exisztenciát, 
hogy alakítson - munkásegyleteb, amely a 
munkáltatók érdekét megvédje, most pedig 
a budapesti kávésok néhány kreatúrája 
alapított «sárga» egyesületet. Ez utóbbi 
különösen nagy port veri fel, noha igazán 
nem volt érdemes vele bőségesen foglal
kozni. Lehetséges, sőt valószínű, hogy a 
esárga* egyesületek kapnak néhány száz 
tagot, a gondolkodó munkások azonban 
nem maradnak olyan szervezetnek tagjai, 
ahol az ő érdekeiket lábbal tiporják. Ezért 
nem félünk a < sárga* szervezetektől.*

Kozák uralom. Éveken keresztül abból 
éhek a nagy hazafiak, hogy szabadságot 
igéitek a népnek. Alig hogy kormányra 
jutottak, a hatalom minden eszközével neki
rontottak a nép jogainak és szabadságának. 
A mindennapos üldözés, amelylye! a koali- 

! dós kormány zaklatta a szervezett munkás
ságot, minden türelmünket próbára tette. 
Most pedig, amikor nyilvánvalóvá lett, 
hogy a kormány a választóreform meg
hamisításával akarja tetőzni annyi sok poli
tikai gazságát, a munkásság türelmét 
vesztve, tüntetésekben hevesen tiltakozott a 
tervbe vett jograblás ellen. Budapest mun
kássága kiment az utcákra és tüntetett nyu
godtan, higgadtan az általános választójog
ért. Megkergült rendőrbestiák szántszándék
kal belekötöttek a munkásság tüntetésébe. 
Minden emberi érzésből kivetkőzve rontot
tak a tömegre, amely sem vagyont nem 
rongált, sem embert nem sértett. A vérlá- 
zitó rendőrbrutalitás felkorbácsolta a mun
kásság szenvedélyét. A munkásságot a 
rendőrség brutalitása még fokozottabban 
az utcára szólította. Megjelent Budapest 
népe az utcán, amire a kozákok vad em
berek kegyetlenségével rontottak a tömegre. 
Polgári ruhába bujtatott vadállatok bika- 
csőkkel, vasbottal, gummlkorbácscsal vag
dalták a munkásokat, a számozott vérebek 
meg kardlappal, revolverrel dolgoztak. 
Összefogdostak mindenkit, akit csak lehe
tett. Elfogott elvtársainkat odabenn az őr
szobán, a rendőrségen véresre verték. A 
nyomorult, aljas gazemberek, a kegyetlen
kedésben féket vesztve, annyira összevertek 
néhány elvtársimkat, hogy hetekig tart a 
sebek gyógyulása.

Külön kinzókamrát rendeztek he, ahol 
vasbottal, bikacsökkel vallattak. Letartóztat
ták Tarczai, Vántus, Vágó, Visnowszky,
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Haáz, Payer, Kozma, TIta és még valami 
10 elvtársat.

Ezzel megkezdődött a kozák-rémuralom 
Magyarországon. Andrássy Gyula grófból 
magyar Stolipyn lett, Boda főkapitány 
kozákvezérré vedlett. És mindegyik sokkalta 
jobban beleillik uj szerepébe, mint régi 
hivatásába, mert — mint látszik — kegyet- 
lenkedni tudnak, de az ország és a főváros 
fejlődését, művelődését előmozdítani képte
lenek voltak.

A kozák-rémuralomba nem fog a mun
kásság belenyugodni — a támadó kozákok 
elszántságra ingerük a munkásságot.

*
A rendőrségi hajszáról és az előállított 

és letartóztatott elvtársaknak megkutatásá
ról cKozákuraloin Budapesten* cimen egy 
különlenyomat számol be, mely most jelent 
meg a Népszava-könyvkereskedés kiadásá
ban. Melegen ajánljuk a szaktársaknak, 
vegyék meg azt a kis füzetecskét, amely 
részletesen Írja le az utóbbi napok történe
tét és a budapesti rendőrség hallatlanul 
gaz eljárását. A füzet kapható minden 
dohánytőzsdében és a Népszava-könyv- 
kereskedésbert (Nyár-utca 1). Ára 12 fillér. 
A füzet tiszta jövedelmét a letartóztatott 
elvtársak családjainak segélyezésére tor 
ditják.

Kitüntetés. Törley József és Társa buda
pesti pezsgőgyáros-céget a szeptember és 
október hónapokban Lembergben tartott 
«A konyhaművészet, táplálkozás, itainemüek, 
egészségügy és idevágó iparok nemzetközi 
jubileumi kiállításán* Ja diszkereszt oknuí 
nyával és aranyéremmel lett kitüntetve 
pezsgője kiváló minőségéért.

Szervezett étterm i és kávéházi munkás 
szervezetlent nem tűr m aga mellett.

Felelős szerkesztő: Schönherr József.
Kiadó: A lapbizottság,

VILAaOSSAO KÖNYVNYOMDA R. T . OUDAPtST, VII., NYAn-UTOZA I.

Budapest, 1908 október hó.
Értesítés.
Van szerencsém a t. elvtársaimnak és ismerőseim

nek szives tudomására hozni, hogy a VII. kér., 
Wesselényi-utca 23. sz. alatt (Nagydiófa-utca sarkán)

kávé- és tejcsarnokot
nyitottam. Midőn a fentiekről értesítem t. elvtársai
mat, oda fogok törekedni, hogy szolid, jó és tiszta 
kiszolgálást nyújtsak.

A t. elvtársak szives támogatását kérve, vagyok 
elvtársi üdvözlettel

Schönherr Józsefné.
Billiárd egy ó rára  24 kr.
Sakk- és dominojátszmák.

Nyílt tér.
Szives tudomásul!

Weingruber Ignác kávés ur fivére, dr. W ein- 
grttber A. fogorvos, külföldi útjáról vissza
térve, rendelését IV., Gizella-tér 2. sz. alatt 
ismét megkezdette, mire szaktársaink figyelmét 
ezennel felhívjuk.

Eljegyzés. G erti Adolf szaktárs eljegyezte k e  is 
Nelike kisasszonyt.

Törley-pezsgő dugókat a cég szeptem
ber 1-től 10 fillérért vált vissza.

Szaktársak I Minden ország iparának megerősö
dése a munkásság érdeke is. Szaktársak! aki ismeri 
a „Mohai Agnes“ -forrás vizét, tudja, hogy bár 
mely külföldi ásványvizet [eliilmul, annak gyógy 
tartalmn kiváló, mint borviz páratlan. A „Mohai 
Agnet'Morrást, becsét, gyógyértékét nem tudja 
legyőzni a nagyhangzásu reklámok serege sem, 
különösen akkor, ezután még úgy sem, ha a 
magyarországi pincérszaktársak azt felkarolva,

Szaktársak I Nagy Qéza elvtárs fodrászüzletét 
látogassuk. VII., Erzsébet-körut 34.

Netttcsák Mihály vendéglőjére ielhivjuk olva
sóink figyelmet, hol kellemes szórakozást találnak.

Pincércipők csak Serény Zsigmond- 
nál, VII. kér., Erzsébet-körut 36, kaphatók. 
Ajánljuk szaktársainknak erre vonatkozó 
hirdetésünket.
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A kiváló bér- te Htttíumos gyógyforrás

S Á L V A Y O R
v t s c -  ó* hi61yn«í>o}oknfe!, Itflsrivónyuól, cím kor- 

botojr*iffn41 te h n ra ioa  b án ta lm a k n á l kitrinő hatású.
T c r n r ó sse te s  vasm en tcx  aavnnyu vix .

! KapLuió ÁsráujflikiircóiVpAláaJbon va^y a Szinyc-Lipócxl

Első' magyar részv. serfMde.
Gyártelep ős központi iroda : Kőbánya. 

Telefon-szám: 52 - 60.

Városi iroda: Vili., Esterházy-uica 8. 
Tnlflfon-srfiri: 52—59.

PaiaeksSr osztálya: X. karUlei, Kőbánya. 
Telsíon-szám: 56-58.

A főváros legjobb borai.

Van szerencsém a tisztelt szállodai, 
éttermi és kávéházi alkalmazottak 
::: becses figyelmét felhívni az :::
V. kér.,  L ipót-körut  2 i .  szám
alatt levő újonnan berendezett ven
déglőmre, ahol állandóan kilünő 
háziasán készített meleg ételek reggel 
bárom óráig, saját szüretclésii valódi 
namisitatlan tiszta borok mérsékelt 
áron kaphatók.

Bátorkodom meg 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 
felrándnló közönségnek.

B. pártfogásukat kéri tisztelettel
NEM C SÁK  MIHÁLY, vendéglős
Telefon 43-04. Vendégeim rendelkezésére áll.

33 f CDí. ÍCi 2 cza 
fi ®

Leves-különlegességek.

Pincérek fjgyeimébe i
Az elistnerf leg job b  és Icgtartésab b

P I N C É R - C H ;H Í K
c s a k i s

SERÉNY Z S M O N M i
Buáapesl, VII., Eraétatrküriil 3S

kaphatók. Számos eUrmerő-lcvéi bizonyltja a cég szolid 
Idszoláálánát.

Állandó nagy választék k&z üzleti te m indennem ű 
cipőkben.

Egy levelezo-lapon kérem izii/ts értesítéséi cs azonnal 
szolgálok.

Vidéki MCírrcmiclcsck ntánvétel mellett a legpontosab
ban eszközöltetnek.

ra

Kávéfőzők ügyeimét
felhívom saját gyártmányú

kooyhakabát-.kötény-és 
rauRkanadrág-üzletemre,

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

• fillértől feljebb.

G rü nhut Ö dön,
szabómester

!Budapest VII., Akácfa-utca 10.
Levelezőlap-értesítésre ház
hoz jövök. Árjegyzék Ingyen, 

i Vrdékre u tánvét melleit.
Mérethez e legendő  njjliossza és mellbőség 

hónaljon korul.

flSVHNVUIZ
Kitűnő hatású vese- 
és h ó lyagbajoknál.
S z é n s n v d u a ,  k e l l e m e s ,  s a v a n y k á s  

izQ , v a a m e n t e s l t c t t ,

rendkívül üdítő asztali viz.
ü d í t ,  g y ó g y í t .  O r v o s i l a g  a já n lv a .
Ivó-gyógvmódra használva, vese- és 
hólyagbajoknúl, a v e s e m e d e n c e  idült 
hurutjainál, hugykö- és fövenyképző
désnél, a légutak és a kiválasztoszervek
hurntos bántalmainál kitűnő liatásunak 

bizonyult. ......... - ■
P ro sp e k tu s t k í v á n a t r a  küld a 

TorráskezelÖségt
Muschong buziási gyógyfürdő igazgató

sága Buziá8fürdó'n.
Kapható : Budapesten É desku ty  L. ásványvizkereskedő- 
iicl, valamint minden fűszer- és csemegekereskedésben.

•forrásA U
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál.és 
emésztési nehézségeknél. A legtisztább és I«fegés«éfle3abh asztali 
és borviz. — Hathatós szomjcslllapHó. — Óvszer fertó'zö'beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
Igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdő KutválUlat Budán.

P i n  p á  r  o  Ir ajánljuk herm ann5 s! Ir G I G R QYULA férfiszabó- 
mestert, ki már húsz

í" „ „  s™ ! l, _ év óta csakis pincérek 
f í § ] f 6 l n i 6 u 6  szabója. — Budapest,

VII., Akácfa-utca 52.

Kőbányai Polgári Serfőző 
R.-T., Budapest-Kőbánya.
Kivitel m in d en  v i lá g r é s z b e .  

B 6 Orand IPrix. ■

Cs. ás Sir. udvari és kamarai szállító.#
OREüER RUTAI SERFŐZDE R.-T.

B udapest-Kőbányán.
Ajánlja kitűnő minőségű ászok-, király-, máfoiusi, 
kiviteli márciusi, korona- (á la pilseni), maláta-, 
©  bajor-, dupla márciusi és bnksdrét. 0

L
Különlegesség: dupla m aláta kösör kőkorsékban. 

Nagyobb sőrmennylséget saját jégkocsljalban szállít.

Az igen tisztáit p in c é r  u ra k  szívás figyelőiéin!

bor, pezsgőhöz legjobb Ital. űrvosUtg ajánlva mint 
-------------  nyál kioldd ás Iwfyftejtt hatású. ------------- ,

A tisztelt p ince ','uraknak rekldmdolgokat, po
harakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, - ha le- 
vélileg forintnak a magyarországi főraktárhoz, ( 
V., Zoltán-utca 10. Telelőn; 34 -7 8 .

Szt-Lukácsfürdői
Kristályforrás
vegyelemzései:

Orsz. Magy. Kir. 
Chemiai Intézet.

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

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium ( K ) ---------------------------  0-0093 gr.
-  0-0334 »
-  0-1268 *
-  0 0465 »
-  0 0004 »
-  0-0331 »
-  0*1188 >
-  0*5002 »
- 0*0169 »
-  0*0880 »

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

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

Budapesten.

A\. Kir. Tud. Egyetem  
I. Chem iai In tézete .

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

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K).............  — -
Nátrium (Na) ...................
Calciuni (Ca) ................. -
Magnesinm (M g).............
Vas (Fe) ........................
Chlor (Cl) ........  - ........
Stílfát (SQ4)

Nátrium (Na) — — ------—
Calcium (Ca) — — ..............
Magnesium (Mg) — — ........
Vas (Fe)........................ -  -
Chlor (Cl) -- -  ...................
Sulfat (S04)................ -  -- —
Hydrocarbonat (HC03) — — 
Siliciumdioxid (Si02) — — — 
Szénsav (C02) 44*66 cm8-  

íikus anyagot,

Hydrocarbonat (HC03) • 
Silic.............................

0*0070 gr. 
0-0328 » 
0-1277 » 
0*0452 * 
0-0004 > 
00338 » 
01118 > 
0*5194 > 
00170 » 
0*0878 » 
0-46245

iiiciumdioxyd (Si02)
Szénsav (CÓ2) ........
Összes szénsav (C02)

A nagy mélységből fakadó állandó össze
tételű ásványvíz sem ammouiát, sem salétrom
savat, sem salétroinossavat nem tartalmaz, 
organikus .anyag úgyszólván nincs benne s 
így a chemiai analysís alapján a KR1STÁLY- 
forrás igen tiszta calcium és magnesium- 
hydrocarbonatos ásványvíznek minősítendő.

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

Dr. HANKÓ VILMOS, 
a chemin tanára, 

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

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

Budapest, 1904 jnlins 20.
Dr. Hankd Vilmos, s. k.

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

A KRISTÁLY-FORRÁS srtMatteHtfe nélkül! állapotban, 
hasonló .eiytisséfB felytén, pótolja a francia ÉVIAN és 
ST.-QAlMIER-forrfiwkat.

ÉVIAN CACHAT-FORRAS: tOOOgr. vízben0*3tWgr. ásványi 
alkatrész, 0*2732 gr. szénsav, Bsszasan 0-5904 gr.

ST.-8ALMUEH-RAOWT-FORRÁ8: 1080 gr. vízben 0 2404 gr. 
ésréayaUcatrész, 0-3S19 gr. széasav,SstiN sn  0-6723 gr.

SZI-LUKÁCSFÜRDÖI KRISTÁLY-FORRÁS: 1000 
gr. vltbes .0-6208 gr. áiványalkatrésr, 0-4824 gr, 
srénsBv, díszesan 0-9832 gr.

A K R I S T Á L Y - F O R R Á S
tabb á » á n y i l k a t r é u l  é s  t ö b b  t e r 
m é s z e t e s  s z é n s a v a t  ts tartalmaz, mint 
e kát világhírű és a francia kormány által köz

érdekű (elaggd felruházott gyógyvíz.
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Kigu.

Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja

Még a rendégtOk óa kávéházak l egki tűnőbb konyháiban is 
raa mér a

valódi :F ?*a n c k : kávé-pótlékot
ládikékban .

Kávát megjavító, legkiválóbb szarnék ismerik el.
---------—— 5Sr-: - —---------------------------------------------—- — aKar; 
Egész Kis adag etengeodő belőle, hogy a szemeskávénak izét
jelentékenyen fokozza ós a X Í  .igen szép arany-barna szint

MtuideDláiSkw ezt a védjegyűnket 
ós.eoct̂ aaz atóSráaBnkat viseli

Óvakodjunk 4 z utánzatoktól!
Tí,

C o n s u m  t ir fa és7 g
Budapest, VII., Koríész-u. 21.
T e l e f o n - t z á m :  8 0 — 14.

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

m

MÉrtesítés.
Tisztelettel értesítjük elvtársainkat, ismerőseinket 

és barátainkat, hogy az V., N ádor-utca 26. szám
alatt levő

L l o y d - k á v é h á z a t
megvettük. Főtörekvésünk odairányul, hogy jó ételek 
és italok mellett pontos és figyelmes kiszolgálással 
a t. vendégeink megelégedését elnyerjük.

Tisztelettel
Vízvári Béla, Deutsch Arthur,

Budapesti Pincér*Egylcl 
volt elnöke,

Kávéssegédek Szakegyletének 
volt alelnöke.

‘ W C

UetKféyiíís urak ügyeimébe
legmelegebben ajánlom 
a legjobonak elismert és 
sok időt s munkát meg

gjobt
.. időt s munkát meg

takarító fBerkovits»-féTe

Hektograph-lapokat
s minden színben lévő 
téntákat. A nélkülözhetel
len Hektograph-!ap mind
két oldalon többször 
használható és egy ere
detiről 100—-120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós köze 
fektetjük s 3—4 nap múlva ismét has.'iiálhatú. Haktograph- 
tskorcsak és kimoshatatlan ruhalalző-fostéktfc minden nagy- 

ságbnn rendelhetők

sokszorositó-készülékek, llektograph-raktárában

B u d a p e s t ,  VII .,  S ip -u tc a  11. szám .
árjegyzék bérmentve.

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

za m a t je lle m zi pezsgőnket. =
Kapható: m inden elafrangu fU s z e r k e r e e k e d é s b e n ,  

kévéh ízban  és vendéglőben.

Kérjük zuiaUeaúU |
H Ö L L .E

P í m n m i i a  1
i

l a p ”„ i  dllllUlüd
p e z s g ö j i Bt
H Ö L L E  J . M .
csd.SK. és kir. udvari száUitó
ü= Budaörs. 5=

Hébel-kávéház
VI., T e r é z -k 6 r u t  19.

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

B E I T Z  J Á N O S
mííesztergályos, dáké- és billiárdyolyó-yyár.

Kávéházi 
eszközök 

t raktára 
és javitö-

Nagy választék uj és használt tekeasztalokban, 
kinaésalpaka kávéházi és vendéglői cikkekben.

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