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EL Ő FIZ E T É SI ÁRAK:
Nem szakegyleti tagok részére :

Ft<«z évre — - — 15 kor. | Fél évre - - 7 kor. 50 HU.
S zabadszervezetek  tag jai ré s z é re : liavonta 10 ||||.

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

SZERKESZTŐSÉO ÉS KIADÓHIVATAL:
VII. kerü le t, K lauzál-tér 6. szám, II. em elet _9,
ahová a kéziratok, levelek és pénzküldemények küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

Újra egy táborban. véri szeretettel legyenek üdvözölve a 
Budapesti kávéssegédek sxakegyleté-

Megszünt a
Minden kávéssegédnek örömteljes ese

ményről adunk liirt. A testvérharc meg
szűnt, újra együtt vagyunk a régi fészekben, 
hogy együttes erővel egy táborban tudjunk 
küzdeni a kávéházi munkások jövő boldog
ságáért s jelenlegi gazdasági helyzetének 
javításáért s biztosításáért. Mert ennek igy 
keil lennie. Proletárok vagyunk, akiknek az 
élete a bizonytalanság viharos tengerén 
hánykolódik s akik többször élünk nyomor
ban, mint jólétben, akik a munkaadó s 
vendég által az emberi élvezetek rab
szolgájaként kivagyunk zsákmányolva s 
akik másokért korábban halunk meg, mint 
más ember s jólétre soha nern vergőd
hetünk.

Mint proletárok, a szakszervezeti moz
galom nélkül, az összetartás megteremtése 
nélkül helyzetünkön soha nem változtat
hatunk. A m  unka idő, a szabad nap, 
az ügynöki rendszer, a bánásmód, 
a m unkanélkü liség , az idegen elemek  
beöxönlése mind olyan életbevágó kér
dések, amelyektől függ a kávéházi mun
kások jövő exisztenciája s amelyek erős 
szakszervezeti mozgalom nélkül megold- 
hatatlanok.

Igaz, hogy a munkások e szakmában a 
borravalóra vannak utalva, amelynek a meg
élhetéshez szükséges nagysága a dolog ter
mészeténél fogva nem fokozható, de még 
ez is inkább biztosítva van, ha a szak
szervezeti mozgalom a szakképzettség s a 
jó modor fokozásával erős munkát végez 
s ne felejtsük el, hogy az erős, szervezett 
munkásság e szakmában már azért is szük
séges, hogy' a borravaló-rendszer eset
leges változásával vagy hanyatlásá
val anyagi üdékéit az összetartás erejével 
biztosítani tudja.. Az idei római vendéglős- 
és szállodás-kongresszus már azzal foglal
kozott, hogy a borravalókat a munkaadó 
ossza ki érdem szerint.

Ezek immár minden gondolkodó munkás
ember előtt kétségtelen igazságok. Azonban 
a sárga mozgalomra volt szükség és pedig 
óriási szükség, hogy a pincérek leikébe is 
kiirthatatlanul beievésődjenek ezek az igaz
ságok.

Akik ebbe a mozgalomba léptek akárki 
ellen s akármilyen módon is dolgoztak, de 
mást nem akartak s valóban mást nem is 
akarhattak, mert másképp a munkásokat 
lehetetlen is egy mozgalomnak megnyerni, 
minthogy a munkások helyzete javuljon. 
t>; pedig javuljon azokban a tekintetekben, 
amelyekről az előbb volt szó.

És mit tapasztaltak. Hogy m u n kaadók
ka l együtt m unkások  érdekében m oz
ijaimat csiná ln i lehetetlen. Amint meg
kezdődött a mozgalom s kettétört a mun
kások sokáig vérrel, kínnal s küzdelemmel 
összekovácsolt szolidaritása s a munkaadók 
látták, hogy a munkások ellentálló képes
sége meggyöngült, vad kapzsisággal vetet
ték magukat a munkások gazdasági vív
mányára.

testvér harc.
Veszendőbe ment minden, amit eddig a 

szorgos kezek felépítettek. Ha a munka
adók uszitói még- komolyan is akarták 
volna, hogy ezekhez ne nyúljon szentség
törő kéz, akkor se lettek volna képesek a 
munkaadókat ebben a pusztító hadjáratuk
ban megakadályozni. Minden egyébnél 
nagyobb érdeke a munkaadóknak, hogy 
munkásaik minden ellentáliás nélkül ki
legyenek az ő akaratuknak szolgáltatva s 
akkor őrültség volna a munkaadóktól köve
telni, hogy magasabb bért fizessenek s 
kevesebb ideig dolgoztassanak, mikor lehet 
kevesebbet fizetni s hosszabb ideig dolgoz
tatni, ha e íegyházviszonyokat csak az 
ügynöki rendszer biztosíthatja, akkor őrült
ség hinni, hogy nem a túláradó öröm fogja 
ezeket a piócákat fogadni a munkaadók 
körében, hanem ellenkezőleg, ők is komo
lyan törekednek az ügynöki rendszer 
megszüntetésén.

Kezdett elveszni u heti fizetés, a 
kisegítés rendes dija , a m unkaidő  
meyszabottsáya. a szabad nap, a 
freg o li ■ rendszer, a m im kanélküliség  
nyomasztóbb volt, m int valaha .v be
köszöntőnek a világ legnagyobb gaz
emberei. az ügynökök.

S nemcsak mi. hanem tőlünk elszakadt 
testvéreink is borzadva látták a veszélyeket, 
amely az összes kávéssegédek jelene s 
jövője ellen kifejlődtek s még idejében 
belátták velünk együtt, hogyha a munkások 
nincsenek egy táborban, akkor visszatérnek 
a régi bajok s a régi rabszolgaság.

Egyedül ez a tudat volt az, amely meg
teremtette a két tábor testvéries egybeolva
dását. Nem volt itt semmi békefelajánlás, 
semmi letörés, semmi hódítás, semmi 
győzelem, hanem csak az a belátás, hogy 
ha nem leszünk egy táborban, akkor el

őveszünk.
A mi szilárd s minden üldözéssel s fe

nyegetéssel dacoló összetartásunk s kitar
tásunk megmentette az osztályban: alapján 
álló szakegyletet, mint az egyetlen várat, 
ahol harcosok nevelhetők az élet gazdasági 
küzdelmeire.

Az elszakadt szaktársak belátták, hogy 
ez az egyetlen ut, amelyen boldogulhat a 
munkásság s visszajöttek, hogy a maguk 
jószántából s belátásukból származó csele
kedetük bizonyítsa, hogy ők is hozzájárultak 
az egység megteremtéséhez és jövünk bizto
sításához.

A múlt küzdelmeire, amelyet a szenve
dély s elkeresedés. a testvérgyiilölet tajtékos 
hullámai borítottak be, vessünk fátyolt. 
Nekünk meg kell mutatnunk, hogy a mi 
mozgalmunkat nem hiába keresték fel ujra, 
hogy itt nem a bosszuállás alacsony szelleme 
uralkodik, de a testvéri szeretet okos és 
megerősítő gondolata. A bizalmat s a sze- 
retetet kell felébreszteni azokban, akik be
látták, hogy téves utón jártak s ezt helyre 
akarják hozni velünk együtt, tehát szeretet
tel s bizalommal kell fogadni őket. Test

éi budapesti kávéházi munkások s az 
összes szakmabeli munkások előtt örökké 
nevezetes dátum lesz 1908 december 
ilH-ika. Ezen a napon kötötte meg a békét 
a Budapesti kávéssegédek szakegylete s a 
Budapesti kávéházi alkalmazottak szakegy
lete tagjai által kiküldött, teljes joggal fel
ruházott két bizottság. A békekötés pontos 
betartása, mindennemű retorzió vagy mel
lőzés kizárásáért pedig garanciát vállalt a 
magyarországi összes szakegyletek vezérlő 
s irányitó szerve, a magyarországi szak
tanács.
Megvan a béke a m unkások közö tt!

Most elkezdődhet a harc azokkal, akik 
az iparban sem óhajtják azt a rég áhítozott 
békét. Ma már semmitől és senkitől félnünk 
nem kell. Mi nem akarunk harcolni. Mi 
feltétlenül a béke hivei vagyunk s békés 
utón akarjuk gazdasági érdekeinket bizto
sítani. Azonban ha ezt erőszakkal meg
akadályozzák, akkor nyugodtan jelentjük 
ki. hogy most már együtt vágyunk, meg
erősödtünk, tapasztalatokat gyűjtöttünk, a 
harctól sem ijedünk meg.

Előre a munkára, a szervezkedésre, erő
gyűjtésre, boldogságunk s jólétünk kiépíté
sére Egy ütt vagyunk, erősek vágytunk, 
csak a ka rn u n k  kell, m inden, jogot s 
jó létet k i tu d u n k  vivnA. Testvérek! 
Előre a munkára.

A kávésok közvetítője.
A. Budapesti kávésok szövetsége a 

Budapesti kávésipartársulat tám o g a
táséval folyó hó 7-én fogja saját 
m unkaközvetítőjét felállítani.

A lapokkal szétment híradás szerint, 
eddig 150 kávés adta becsületszavát, hogy 
a személyzetét onnan fogja venni s ezzel 
a kávéházi munkások elérkeztek az utolsó 
kísérlethez, amelytyel a munkaadók össze 
akarják tiporni á szervezetüket.

Elöljáróban meg kell jegyeznünk, hogy 
150 kávés adta volna becsületszavát erre a 
kis ügyre, ebben, a munkaadók által eddig 
is kiröpitett vaskos hazugságok után, igen 
erősen kételkedni vagyunk bátrak. Ez a 
hazugság bennünket nem ijeszt meg. Na
gyon jól tudjuk, hogy a kávésok túlnyomó 
többsége feltétlenül a béke híve s tudunk 
igen előkelő kávésokat, akik legvadabb 
kapacitáció dacára sem voltak hajlandók 
becsületszavukat adni.

Nem is félünk tő le!
A sárga mozgalom megszűnésével a 

kdvéssegédek s kávéfőzők mozgalma hatal
masan megerősödött. A szolidaritás végleges 
megteremtése igen rövid idő munkája már 
csak. S a munkásság igen jól tudja, tisztelt 
urak, hogy ha a kávésok korlátlanul a 
kezükbe kaparintják a közvetítőt, abban a 
a percben megerősödött s a napvilágra jött

az ügynöki rendszer, 
a fekete lista.
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Tehát a szolidaritás és megerősödött 
munkásság szívós munkája s ha kell, elke
seredett harca el fogja a föld színéről sö
pörni ezt az undok veszedelmét a munkás- 
mozgalomnak.

Ma tehát, amikor mozgalmunk megerő- 
södött, sokkal nagyobb joggal, mint valaha, 
mondhatjuk, hogy nem a félelem adja 
kezünkbe a tollat, hanem az a szilárd meg
győződés, hogy a munkaadók uszító része, 
a maga makacsságában s tapasztalatlansá
gában az orránál tovább nem látva, harcot 
akarnak újból kezdeni s ezzel
az Ipart döntik  végső veszedelem be,

A kávésok legutóbbi eszmecseréjén a 
kávésok közül igen sokan a béke mellett 
beszéltek, meri mindenki látta, hogy egy 
ilyen harcra a kávésok még nem elég éret
tek, de ezt az ipar sem bírja el. Mindenki
nek tudomása volt arról, hogy a vezető 
kávésoknak a munkásokkal folytatott tár
gyalásai már alapot is teremtettek egy tisz
tességes és minden tekintetben biztosított 
békéhez s csakúgy áhítozta mindenki a 
békét.

És voltak ketten-hárman, akik bár magu
kat a kávésokat okolták a sárga mozgalom 
teljes kudarcával, mégis a további leg- 
legvadabb harc mellett foglaltak állási, 
dacára a békés hangulatnak.

Mészáros Győző', Upor József és Brück 
Károly uraké a dicsőség, hogy a kávéso
kat sikerült újabban olyan veszett küz
delembe belevinni, amelytől a kaszinók 
tagjai megint meg fognak jó  pár ezerrel 
szaporodni.

A munkások összetartása és szilárdsága 
elég erős volt a kávésokkal szemben, 
mikor a kávésok mellett még egy munkás
tábor is állt. hogy képzelnek el az uszitók 
egy harcot, amelyben a kávésok győzhet
nek, amikor a kávésokkal szemben az egy
séges munkásság áll.

Gratulálunk a kitűnő taktikához, amely 
feltétlenül még jobban szét fogia forgácsolni 
a kávésoknak azt a kis összetartását is, 
amit eddig sikerült megteremteniük, de 
nekünk mindezek dacára a legélesebb sza
vakkal kell elítélnünk ezt az őrjöngő 
lépést, amely a békére áhítozó ipart még 
nagyobb bizonytalanságba viszi bele, áldat
lan harcot idéz fel épp p á r  m akacs ex 
rövidlátó ember presztizs-pol I1i Icája 
m iatt.

Mi, mint mindig, egy becsületes, biztosí
tott béke hívei voltunk s maradunk, amely
ben egyenlő jog biztosittassék munkásnak s 
munkaadónak. Erre mindig kaphatók vol
tunk s vagyunk. Hisszük, hogy a kávésok 
józanabb elemei ezt meg fogják gondolni 
s nem engedik magukat veszedelembe 
kergetni pár izgató által. A z ipar veszély
ben forog. Ezt megmenteni, az őrült 
harcoknak elébe állani, munkásnak s munka
adónak egyaránt érdeke. Azonban, ha a 
szép szó s belátás nem használ, akkor a 
legelkeseredettebb harcra számíthatnak
a kávésat.' közvetítője, a rabszolga- s

szt rájktörö-szállltá-telep
ellen. Munkások! Kávéssegédek I Kávé
főzők! Ismerve a kávésokat, jól vigyázza
tok, mi fog történni akkor, ha a közvetí
tést a karmaik közé kaparintják. Még egy
szer mondjuk, százszor s ezerszer, újra 
úrrá lesz

az ügynöki rendszer
s a legbecsületesebb emberek, a jól szer
vezett munkások, akik nehéz küzdelmük
kel megteremtették a hetibért. a szabad
napot, a munkaidő szabályozását, a jó 
bánásmódot s ma is meg akarják védeni, 
ki akarják küzdeni,

f e k e t e  l i s tá r a  k e r ü l n e k .
Le a kávésok közvetítőjével s készülje

tek  az ellene indítandó harcra.

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

Orvtámadás a kávéfőzők 
szakegylete ellen.

Mikor a nagy nemzeti demokrata kor
mány először kapott étvágyat a szak
egyletekre, akkor is legelőször a Rudapesti 
kávéfőzők szakegylete került a körmei 
közé. Ma, amikor ugylátszik, hogy meg
kezdik az irtó hadjáratot a munkásság szak- 
szervezetei ellen, akkor is a kávéfőzőket 
érte az a tisztesség, hogy lecsapott rájuk 
a fekete gróf gyilkos fegyvere.

Béke s dicsőség istennek .. . égen és 
földön ! Zúgták a harangok a szeretet ünne
pén s a kávéfőzők az uralkodó osztály 
tajtékos irigységét s gyűlöletét érezték, 
mikor durva rendőrök kizavarták őket a 
havas utcára, a csikorgó hidegbe s elvették 
tőlük az iskolájukat, istápjukat a nyomorban,
. . . mindenüket s megtanulhatták, hogy a 
vallás frázisai csak a gazdagoknak s gond
talanoknak való hazugságok, mig a min
denéből kiforgatott munkásnak a komor 
gyűlölet az egyetlen, amelylyel a gazdagok 
ellen harcba menve, a jogait s jólétét meg
teremtheti.

Valóban nagyon a bégyében lehetünk a 
kegyelmes urnák, mert olyan rendelettel 
oszlatott fel bennünket, amely még talán 
Tibetben sem lehet indok a munkásság 
egyesülési jogának a korlátozására.

Azt mondja a rendelet, hogy a szakegy
let titkos gyűléseket tartott. Ez hazugság, 
m ert ezt senk i nem  rallotta, ez bebi
zonyítva  nincs, nem is tehet. Egy 
vallomás lehetséges. Azé a szerencsétlen 
munkásé, akit addig verlek a rendőrségen 
bikacsökkel s vasbotokkal, mig ezt nem 
vallotta. Ha ez elég a fekete grófnak, akkor 
már felesleges indokokat is keresni a fel
függesztésre. Tehát az első indok hazugság.

A második vád meg egyszerűen kacag
tató. Megállapította a vizsgálat, hogy a 
közvetítés nem sorrendben fo ly ik . 
A kávésok vért izzadnak mérgükben s 
állításuk szerint az iparban lezajlott harcnak 
nagy részben az volt az oka, hogy igenis 
a legnagyobb szigorúsággal betartotta a 
sorrendet, sőt ha egy kisegítőt stabilnak 
akartak venni, akkor kényszerültek egy 
régebbi munkanélkülit stabilnak venni, nem 
a korábbi idő óta sétáló kisegítőt s most 
jön a fekete gróf, azért függeszti fel a 
szakegyletünket, meri nem tartotta be a 
sorrendet. Tehát a második indok is a leg
aljasabb hazugság.

Végű! pedig ugyan abszolúte sem m i 
sincs bebizonyítva, csak a vizsgálat 
azt gyan ítja , hogy a szakegyletben ren
dezték a kávéházak elleni tüntetéseket, 
ezért rendelte el a fekete gróf a szerveze
tünk felfüggesztését.

A harmadik indokról még csak azt se 
lehet mondani, hogy hazugság, mert nem 
állítanak és nem bizonyítanak semmit, de 
ez mégis indok a fekete grófnak arra, hogy 
ezer munkásember jogán rúgjon egyet.

Hát jól van, kedves gróf ur. Azért ne 
higyje, hogy ezzel tönkretette a mozgal
munkat. Más célja nem is lehet, nem is 
volt, mert erre bevalljuk, osztálya érdekében, 
a parasztnapszám érdekében szüksége volt.

Először felkeltette bennünk a gyűlöletnek 
oly mértékét a mai rend iránt, amely nekünk 
sokkal többet ér, mint az az irodai kaszni, 
amit birtokába vett.

Másodszor felkeltette bennünk fokozot
tabb mértékben az összetartás érzését, mert 
a munkás látja, hogy ezen a világon másra 
nem lehet támaszkodni, mint saját erejére 
s munkástársai összetartására. Ezt is szépen 
megköszönjük s bizony még majd a munka
béreinket is meg fogjuk emelni vele.

Végül bebizonyította, hogy minő fontos 
szerv a magyarországi munkásmozgalom
ban a szabad szervezet s ennek kiépí
tését és tökéletessé tevését tette lehetővé 
kedves gróf ur, növessze meg érte Szűz 
Mária a szakállát.

A mozgalmunk az orgyilkos támadás 
dacára áll és él. Minden konyhában egy 
kis vára van a szervezetnek azokból a ka

tonákból, akik már a sok éves mozgalom
ban marcona kemény harcosokká váltak. 
Ne féljen senki, ne ijedjen meg senki, mert 
a fejvesztett ség munkabérsiilyesztéssel és 
munkaidőemeléssel is jár. A minisztérium
nál tajtékozva árulkodó pár munkaadó, de 
a többi is be fogja látni, hogy hasztalan 
volt ez a támadás. Próbáljanak hozzányúlni 
szerzett jogainkhoz, épp olyan tüzes és 
erős összetartó táborral állnak szemben, 
mint amikor a szakegylet erős volt. Sőt 
még eszközökben kevésbé válogató sereggel, 
mert nincs veszteni való egylet.

Csak legyen meg közöttünk a szakegy
let lényege, az összetartás ; nem kell semmi
vel törődni, nem kell semmitől félni, csak 
gyűlöletünket, erősíteni kultúrintézményein
ket, a nyomort enyhítő filléreinket elrabló 
rendszer ellen s harcra készülődni ellene, 
mert nemcsak az igazság, de a szervezett
ségben rejlő erő is itt van az oldalunkon, 
amelynek előbb-utóbb győzni kell. Miénk 
a jövő ! *

A felfüggesztés miatt a budapesti kávé
főzők és konyhalegények múlt év decem
ber 29-én, kedden este 8 órakor a Vörös 
macskához cimzett vendéglőben (Király- és 
Csányi-utca sarok) hatalmas gyűlést tartot
tak. Ezen gyűlés határozatait itt adjuk, 
mert kifejezik a kávéfőzők és konyhalegé
nyek felfogását a kérdésről s utat mutat a 
jövő teendőknek. A gyűlés elnöke Nagy Ist
ván, jegyzője Csornák László elvtársak voltak.

A gyűlés szónoka Kovács József elvtárs 
volt, aki részletesen ismertette a felfüggesz
tés előzményeit és történetét és rámutatott 
annak igazi okaira. Felszólaltak még Vágó 
Béla, Czvctánovics Mihály és Schönherr 
József elvtársak.

A lelkesedéssel fogadott beszédek után 
a gyűlés a következő határozatot fogadta 
el egyhangúlag :

< Az 1908 december 29-én megtartott 
nyilvános szakgyülés megállapítja, hogy a 
budapesti kávéfőzők szakegyesülete eilen 
indított hajsza részint a budapesti kávés- 
ipartársuiat és a budapesti kávésok szö
vetsége vezetőségeinek a határtalan bosz- 
szujából, részint pedig a nagy nem
zeti* kormány aljas bosszújából ered. Mi
után pedig a budapesti kávéházakban a 
folyó évben felmerült harcokat nem a kávé
főző- és konyhalegények idézték elő, ha
nem éppen a fentemlitett kávésok testületéi

a mai szakgyülés felháborodva tiltakozik 
a kávésok ama eljárása ellen, hogy az 
általuk előidézett harcok miatt a budapesti 
kávéfőzők szakegyesületének a feloszlatását 
kérték és sürgették.

Ezenkívül pedig, miután beigazolva látja 
a szakgyülés, hogy a szakegyesület ellen 

állítólag* felmerült titkos feljelentéseket a 
rendörszobákban a rendőrlegénység kor
bácscsal és bikacsökkel a legbrutálisabb 
kínzásokkal erőszakolta k i : nem látja tehát 
a felfüggesztést megindokolva s a leg
nagyobb megvetését és felháborodását fe
jezi ki, nemcsak a jogfosztás ellen, hanem 
azokkal az egyénekkel szemben is, akiknek 
bármily kevés részük is volt eme hazug 
jelentés elkészítésében.

Kimondja a mai szakgyülés, hogy a szak- 
egyesület felfüggesztésére feleletképpen a 
legméltóbb eszköznek a kávéfőzők szabad 
szervezetének a megerősítését tartja, amelyet 
ezután erejének minden megfeszítésével 
támogatni fog. De kötelességévé teszi to
vábbá minden kávéfőző- és konyliaiegény- 
nek, hogy a szabad szervezet érdekében a 
legmesszebbmenő agitációt fejtse ki. Egy
ben kötelességévé teszi a szabad szervezet 
vezetőségének, hogy az agitáció minden 
eszközét használja tel és a szakegyesület 
esetleges feloszlatása idejére a megfelelő 
akció alkalmazásáról gondoskodjék.

A gyűlésen megjelent rendőrtisztviselőt 
kissé feszélyezték a rendőrség eljárását 
megbélyegző súlyos szavak és okvetetlen- 
kedni kezdett. Ámde ez mitsem változtatott 
a munkások hangulatán és harci készségén. 
A gyűlés végével a munkások óriási lelke
sedés közben távoztak.
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A Magyarországi vas- és fém
munkás-szövetség központját és 

összes szakosztályait, 
a Budapesti asztalos-szakosztályt 
és a Budapesti kávéfőzők szak

egyletét
a fekete gróf felfüggesztette.

Kezei megállni az ember józan esze s a 
legveszedelmesebb szenvedélyek kezdenek 
fonni a legszelídebb lélekben is. Egy 
agyongyötört s megalázott munkásosztály 
torkára tette Andrássy Gyula fojtogató 
kezét s valóban, a biztos halállal volna 
egyértelmű, ha ma a szervezeti munkásság 
nem a legvehemensebb önvédelmi harcot 
kezdené ezen gyilkos rendszer ellen.

Közel harmincezer munkást fosztott meu 
a fekete gróf szakegyleteitó'l. Kizavarták 
a munkanélkülieket az utcára, akik leg
nagyobbrészt ágyrajárók s Így nappal ott 
csatangolhatnak majd a hóviharban s el
rabolta tőlük ma a munkanélkülisegélyt, 
amelylyel pótolta a szakegylet azt, amit a 
munkás a sztrájktörő katonaság s meg
rendelt kizárások miatt munkabéremeiésben 
nem érhetett el.

Tönkre akar teljesen tenni bennünket ez 
az ember. Egy dús kertbe tévedt disznó 
nem követhet el nagyobb pusztításokat, 
mint amikor a fekete gróf betévedt a mi 
kultúránk virágos kertjébe. Ezen papokkal 
s nyomorral teli országban egyedül a 
szakegyletek képviselik a kultura fejlesztése 
s a nyomor elleni küzdelem nagy és gyö
nyörű munkáját.

A magyarországi szakszervezetek 1907-ben 
75.282 munkás számára napi 27.048 kor. 
munkabéremelést vívtak ki és az érdekelt 
munkások mindegyike a szakszervezeti 
életben való résztvétei által évente 7245 
koronával javította keresetét. Ugyanazon 
évben 19.5S7 munkás naponta 43 perc 
munkaidű-megtakaritást nyert el. Azok az 
egyesületek, amelyekre a belügyminiszteri 
fosztogató kivetette most a pányváját 
kiváló mértékben vettek részt a munkás- 
sorsnak ebben a javításában. A vas- és 
fémmunkás-szövetség 1907-ben sztrájkok 
és szerzó'dések kötése által 442.517 kor. 
munkabértöbbletet harcolt ki tagjai szá
mára és 190ö-ban meg 1907-ben 15.348 
órával kurtította meg tagjai munkaidejét. 
A felfüggesztett asztalos-szakegylet pedig 
másfél év alatt 33280 koronával növelte 
minden egyes tagjának keresetét és napon
ként 1400 órai munkaidőcsökkenést vivőit 
ki. A vas- és fémmunkás-szövetség az 
1907. évben 93.314 koronát, ebben az év
ben 120.000 koronát fizetett ki munka
nélküli- é? ntassegélyre. A famunkás-szö- 
vetség 1906 augusztustól 1907 júliusig 
munkanélküli- és utassegélyre 93.932 koro
nát fizetett ki.

A vas- és fémmunkás-szövetség e héten 
1300 munkanélkülit segélyezett, akiknek a 
segélye ma ott van a fekete gróf körmei 
alatt s hiába várják a nyomor enyhítését.

Irtózatos gazság. Erőszakos kézzel meg
akadályozni a munkásság kulturális fejlesz
téséi, jólétének emelését s nyomorának 
enyhítését, százezrek jogait felrúgni egy 
ember akaratából s gonoszságából . . . .

Élni egy olyan országban, ahol az ural
kodó osztályok mindent elkövetnek a börtön, 
kizárás, katonaság segélyével, hogy a mun
kás nyomorban maradjon, megakadályozzák, 
hogy külföldre utazzon s szakegyletei fel
oszlatásával mégis a legkisebb reményét is 
elveszik, hogy valaha embert csináljon 
magából.

Ezt nem lehet tűrnünk. Öngyilkosok nem 
lehetünk. Az összetartás segélyével kell 
frontot csinálnunk az ujjongó munkaadókkal 
szemben, akik buta s tehetetlen gazságukkal 
nem látják, hogy az ipar s kereskedelem 
nyakán is ott vau a fekete gróf kése s a 
legelkeseredettehb iiarcot kell indítani az 
orgyilkos feudális-klerikális rendszer ellen. 
Az eszközöket nem szabad válogatni. S mi
női kevesebbet beszelni s minői többet csele

kedni. Ez volt az első percben mindenki lel
kében.

A lelkek háborgása tettre vált. A munkás
ság, a pesti szervezett munkásság decem
ber hó 31-én egyszerre villámcsapásként

beszüntette  a munkát.
Általános sztrájkkal csapott a fekete gróf 

arcába a pesti munkásság, amely ezzel a 
tettével kimutatta, hogy mindenre kész szer
vezetének védelmében. A polgári sajtó le
kicsinyelte ezt az általános sztrájkot. Fordul
janak fel. Mi, akikben az önbizalom és 
sugárzó reménység érzetét keltette fel ez 
a felséges megnyilvánulása a munkások 
forradalmi érzésének s a szervezetek impo
náló erejének, ezzel igen keveset törődünk. 
6—7000 sztrájkoló munkásról imák s ezzel 
szemben mi itt adjuk a pontos statisztikát 
a sztrájkról, hogy a szaktársak önbizalma
is megerősödjön. Sztrájkoltak:
Aranyművesek ............— ............ — 250
Asztalosok - ..............    3100
Bőröndősök ...........   500
Blitorüzleti munkások ..................— 180
Cipészek - — — — ------- -------  3000
Csepeli tölténygyári munkások......... 4200
Esztergályosok — — — -------- — 160
Élelmezési munkások ---------------  2400
Éttermi pincérek - .............  — 600
Felsőrész-készítők - ..........-  - — 550
Fegyvergyári munkások — — - — 1800
Fényezők, mázolok -------—.............. 350
Fuvarosok - — — ------  2500
Füszeressegédek — — — - -  500
Grafikai munkások és segédmunkások 1000
Gépgyáriak, Külsőváci-ut  ------ 9000
Gőzfavágók - — — ... — ......... 250
Kárpitosok ..................  - 590
Kádárok -------    280
Kávéssegédek és kávéfőzők — — 2300 
Könyvnyomdászok és segédmunkások 6500 
Könyvkötők és segédmunkások — 1950
Kocsigyártók  —-----  200
Kovácsok --- — — — --  — ....... - 2500
Konfekciómunkások —- — — — — 350
Kőbánya — — ........  — 3500
Kefekötők — — — — -------- — 150
Molnárok és segédmunkások — — 3300 
Mintakészitők — — --- — —- — — 250
Női szabók — ------- —. —•- — — 850
Órások ------- — — —- —  ----- 400
Szabók —- — ----------  1400
Tektilgyárak --- — — ............— — 1800
Villanyszerelők — ----------------  600
Újpest — --------    3000
Kisebb szakmák ............................— 2000

Együtt 62.200
Megmutattuk a fekete grófnak, hogy ha 

megmozdulunk s demonstrálunk, mire va
gyunk képesek, vájjon mi lesz, ha a harc 
egész erejével ki fog törni.

Ami a harcban a legfontosabb volt, a 
kávéssegédek, kávéfőzők s éttermi segédek 
sztrájkbalépése, mert külsőleg ez hat a 
legmegrenditó'bben a lakosságra és mond
hatjuk, reményeinken felül nagyszerűen 
sikerült.

Csak késő este értesültünk az összmun- 
kásság határozatáról s egy hatalmas tömeg 
szaktársnak emberfölötti munkájába került 
a munkások értesítése és informálása és a 
kávéházi s éttermi munkásság megfelelt a 
várakozásnak, d.v étterm ek és két rókáinak 
zárra  róttak csütörtökön, nagyszerű 
bizonyítékául az éttermi és kávéházi mun
kások osztáiytndatosságának. A tüntetések
ből is kivettük a részünket, mert az él- 
fogottak között hűl pincér és három kávé
főző is volt. Több kávéházban és étterem- 

i ben azonban dolgoztattak. Ezt nem felejt
jük el, sem a budapesti összmunkásság. 
Most csak ennyit. Különbséget teszünk üzlet 
és üzlet között. Sok üzletben azért dolgoz
tak a szaktársak, mert kellő időben nem 
értesültek az összmunkásság határozatáról. 
De akik csupa közömbösségből s a moz
galom iránti gyűlöletből dolgoztak, azok a 
kevesen a legmélyebb megvetést érdemlik s 
ezekre a legközelebb rá fog szaklapunk 
térni az összes jelentések beérkezése után.

3. oldal

Kávéfőzők köréből.
Hajsza szakegyletünk ellen.

Reszket a toll a kezünkben, midőn illeg 
kell Írnunk a kormány, a rendőrség s az 
elöljáróság együttes piszok aknamunkáját 
szakszervezetünk ellen. A kávéfőzők igen 
a gyomrában lehetnek ennek a díszes 
társaságnak, de megnyugta .hatjuk őket, 
hogy minden hiába. Azért erősek s kitartók 
maradunk. Az ügygyei érdemben más 
helyen foglalkozunk, itt csak az ügy törté
netét adjuk elő. A száraz tények leírása is 
elég izgató lesz.

Szakegyesületünkbe december 21-én, 
kedden estefelé betört a VII. kerületi elöl
járóság s rendőrség, a tagokat kizavarták s 
az egyletünket*Iepecsételték. Másnap pedig 
összes pénzünket s irományainkat elvitték 
s az egyletet működésében felfüggesztették.

A belügyminiszter szócsöve, a «• Magyar 
Hírlap , most azzal mentegeti az egyesülési 
szabadságnak ezt az újabb lábbaltiprását, 
hogy a felfüggesztést hosszabb «előzetes 
vizsgálata előzte meg, amely a budapesti 
kávésipartársulat kérésére indult meg s 
amely sok szabálytalanságot állapított meg. 
E lap előadásából kitűnik, Hogy a kávés
ipartársulat felterjesztést intézett a belügy
miniszterhez, amelyben azzal vádolta meg 
a szakszervezetet, hogy ő rendezte a kávé
házak ellen lefolyt tüntetéseket. Mi sem 
természetesebb, minthogy a fekete gróf 
sietett keblére ölelni a hazug módon 
denunciáló ipartársulatot és kívánságukhoz 
képest elrendelte a vizsgálatot s az iratokat 
a feljelentéssel együtt eljuttatta Bárczy 
István polgármesterhez. Az ^előzetes vizs
gálat szeptember elején megindult. A 
polgármester rendeletére a VII. kerületi 
elöljáróság foganatosította ezt, mint amely
nek területén a kávéfőzők szakegyesületé
nek helyisége van. A «Magyar Hiriaps 
szerint: «a főkapitányságtól beszerzett bűn
ügyi iratok arról szóltak, hogy a kávéházak 
ellen intézett támadásokat a szakegyesület
ben határozták el s ennek helyiségében 
osztották szét a köveket és karbolosiivégeket. 
Az elöljáróság pedig megállapította, hogy 
a szakegyesület titkos üléseket tartott s 
azokat a tagokat, akik nem voltak-szocialista 
érzelmüek, a legnagyobb nyomorba kergette. 
Mindezeknél fogva az elöljáróság a fel
függesztés szükségességét hangoztatta véle- 
ményes jelentésében, melyet a székes- 
fővárosi tanácsnak lett. Október 19-án 
tárgyalta a tanács az elöljáróság jelentését 
és ebből a tanácsülésből hosszabb fel- 
terjesztést intézett Andrássy Gyula gróf 
belügyminiszterhez. A felterjesztés meg
állapítja a rendőrségi és elöljárósági vizsgálat 
alapián, hogy a szakegyesület áthágta alap
szabályait. Minden hatósági ellenőrzés meg
hiúsítását célzó titkos üléseket tartott és 
igy egészen alapszabályellenesen működött.

Z. J. kávéfőző vallomása azt tartalmazza, 
hogy a kávéházak elleni támadásokat az 
augusztusban tartott titkos üléseken hatá
rozták el s ezeken osztották szét a karbolos 
üvegeket is. Nyilvánvaló — végződik a 
tanács felterjesztése —, hogy a szakegye
sületnek ilyetén működése annál kevésbé 
tűrhető, mert nemcsak a virágzó kávésipart 
teheti tönkre, hanem a kávéházakat látogató 
közönség . személyi biztonságát is vészé 
lyezteti. Épp ezért a VII. kerületi elöljáró
ság jelentését magunkévá téve javasoljuk, 
tessék ennek értelmében intézkedni.

Amint a fentebbiekből Kitűnik, a kávés
ipartársulat hitvány denunciálása elég volt 
ahoz, hogy mozgásba hozza az egész hiva
talos apparátust. A rendőrség természetesen 
beterjesztette azokat a jegyzőkönyvi vallo
másokat, amiket amint annakidején meg
írtuk rendőrököllel és bikacsökkel kény
szentellek ki azokból, akiket a kávéházi 
tüntetésekben való résztvétei cimén ártatla
nul elfogtak. E  «vallomások alapján 
javasolta az elöljáróság a tanácsnak a fel
függesztést s ennek alapján ment a tanács 
felterjesztése a belügyminiszterhez. A kéz 
alatt lefolytatott «vizsgálat»-ról a szak-
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szervezet vezetőségének tudomása sem 
volt, mert erről csak az ipartársulat tudott.

Látnivaló mindezekből, hogy itt egy olyan 
aknamunkával állunk szemben, amely rit
kítja párját. Hogy sikerüljön egy jól szerve
zett szakmát letörni, összefogtak a denuncián- 
sokkal: a rendőrség, az elöljáróság, a tanács 
és a fekete gróf. Ez utóbbi, amikor vissza
kerültek hozzá az iratok, az alábbi ukázt 
bocsátotta ki:

Magyar királyi belügyminiszter.
Szám : 130.013 1008. V. a.

A székesfőváros polgármesterének
Budapest.

Tárgy: A budapesti kávéfőzők szakegyesü
letének megvizsgálása.

A budapesti kávéfőzők * szakegyesülete 
ellen több oldalról tett panaszok következ
tében megtartott hatósági vizsgálat meg
állapította, hogy az egyesület az alapszabá
lyokban meghatározott gyűléseken kiviil C j  
gyűléseket is tart, melyekről az alapszabá
lyokban emlités nincsen, sőt ezen gyűlé
sekről még jegyzőkönyvet sem vezet s igy 
ezek titkos gyűléseknek tekintendők; meg
állapította a vizsgálat azt is, hogy az egyesü
let a munkásközveíités terén a jelentkezés 
sorrendjének mellőzésével önkényesen jár 
el; végül a vizsgálat azon gyanúnak is 
valószínűséget adott, hogy a budapesti kávé
házak ellen az 1008 augusztus havában el
követett s a közrendet, sőt a köz- és vagyon
biztonságot veszélyeztetett cselekmények 
részben a szakegyesület részéről, valószínű
leg éppen a fentebb említett titkos gyűléseken 
határoztalak.

Mindezeknél fogva a szakegyesületnek 
működését, mint alapszabályellenest, az 
1875. évi 1508. elnöki sz. belügyminiszteri 
körrendelet mellékletének IX. pontjában fog
laltak alapján felfüggesztem s a szakegyesü
let pénz- és ügykezelésének, valamint egész 
működésének szabályszerű megvizsgálását 
rendelem el. Az iratok visszaküldése mellett 
felhívom, hogy a vizsgálat megtartása alkal
mával az 1907.-évi október hó 24-én 97.080, 
valamint az 1908. évi október hó 12-én 
121.150. szám alatt kelt rendeletemben fog
laltakat is vegye figyelembe s eljárásának 
eredményéről annak idején vélentényes jelen
tést tegyen.

Visszaküldöm egyúttal 1908. évi október hó 
28-án 242.389. szám alatt kelt felterjeszté
sének mellékleteit is.

Budapesten, 1908. évi december hó 7-én.
Andrássy, s. k.

Természetes, ahány szó, annyi hazugság.
S ahány szó. annyi aljasság.

Felfüggesztettek mégis bennünket. Alijuk. 
A kávéfőzők voltak olyan erős legények 
mindig, hogy az ilyen üldözésnek fittyet 
hánytak. Ezúttal is. Ha az összetartásunk 
megvan, akkor semmitől sem kell félni.

Figyelem ! Mindenféle postaküldemény 
Kovács József nevére, Dob-utca 72. szám alá 
küldendő. — Dr. László Jenő. szabad szerve
zetünk ügyésze, jogtanácsot ad naponta 
d. u. 4 b óra között, VI.. Teréz-körut 5. sz., 
II. emelet.

Felülfizetések. A Budapesti Kávéfőzők 
Szakegyesüiete 1908. évi december hó 6-án 
nagyon jól sikerült kedélyes estélyt rende
zett, amely a várakozáson felül megfelelt 
azon nemes célnak, hogy a munkanélküli 
szaktársak nélkülözésein valamit enyhíthes
sünk. Az estélyen szívesek voltak felülfizetni 
a következők:

Bereczky Lajos 3.—, Tóth Gyula -.40, 
Kéföl Károly 2.—, Dobai István • -.40, Nagy 
Istvánná .40, Alkotmány k. 1.—, Heisler 
József 2.—, Varga Márton 1.—, Hölzl József

.60, Katona Gyula ur 4.—, Szabó Imre 1.—, 
Csernák László 2.—, Adorján Józsefné 2. , 
Deáki Imre 1.--, Káritos Jánosné .40, 
Gnbicza Márton —.40, K. Nagy Józsefné 
—.60, Fekete Istvánná .40, Magyár Gyula 
vendéglős 6. , Keresztury Ferencné 1. , 
Izaák Zsigmond .40, Németh Irma .40,
Makray Józsefné I.- , Renácz József .20,
Bedner György 1. , Vörös Izidor .20,
Venczel István .40, Magda János .40,

Petus József 1.20, Bachorecz Ferenc —.60, 
Fehér Mariska —.40, Dávid Teréz —.40, 
Kovács |ózsefné 1. , Mendliné .80, Tóth 
Kálmán' .60, Wittmann Antal 1. , Németh 
József .40, Kern Antal 2.—, Poscharnig 
János 2.—, Neufeld Károly .60, Irma kis
asszony .40, Guttinann Géza .40. Guhr 
János 1. , Papp György 1.—, Markovics
Gyula 3. , Deák Ferenc - .40, Németh 
István .40, Műcsarnokból éjjeli fizető 1. —, 
Nagy József 1.—, Márcsik András .40, 
Moravek Sándor .50. Kocsis Károly —.40, 
Keszler Géza ur 5.—, Bene Pál 1.20, Nyitrai 
Lajos 1.40, Orin Antal - .40, Juhász Béla 
—.40, Czeig János 2.40, Mokrin János—.40 
koronát.

Úgy a közreműködőknek, valamint a felül- 
fizetőknek ezúton mond köszönetét a ren
dező bizottság nevében

Csernák László 
a vigalmi bizottság elnöke.

Nyilatkozat. Minekután többektől hal
lottam, hogy egyes szaktársak olyan gyalá
zatos híreket terjesztenek rólam, mintha én 
a «sárga» szervezetnek tagja volnék, ezzel 
szemben kijelentem, hogy ez egy alávaló 
rágalom és az illetőt, amig ezt velem szem
ben be nem tudja bizonyítani, hitvány rágal
mazó fráternek tekintem. Mert én csak a 
vörös kávéfőzők szakegyesületének vagyok 
tagja és tovább is az akarok maradni.

/tikász Imre. kávéfőző
Bodó-kávéliáz.
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Kávéssegédek köréből.
Mi a teendő?

Agitálni, agitálni s agitálni. Eddig úgy 
tagdíjbefizetéseink, mint bizalmiférfi-üléseink, 
taggyűléseink s nyilvános gyűléseink az 
egyletünk erejét s az érdeklődés fokozódását 
bizonyítják. Épp ezért ma, amikor elté- 
velyedett munkástársaink visszajöttek, min
denkinek kötelessége, hogy a legenergiku- 
sabb akciót vigye keresztül mindenütt, hogy 
szépen fejlődő mozgalmunk a munkásság 
egész tömegének egybetömöritésével vég
ződjön minél.gyorsabban. Ennek elérésére 
a kötelcsségtudást és áldozatkészséget kell 
mindenkiben kifejleszteni, mert a köteles
ségek pontos teljesítése a fokmérője a 
mozgalom erejének. Épp ezért mindenkit 
serkenteni kel! tagdíjának befizetésére s a 
lapjárulék pontos befizetésére. Azonkívül, 
bár üzleteink nagyobb része küld bizalmi
férfit, ahol nincs, ott haladéktalanul válasz
szák meg s akár ő, akár a vezetőség által 
kinevezett szaktárs kapja meg a meghívóját, 
a jelzett időben pontosan jelentkezzen.

Minden üzletben, bármilyen panasz for
duljon elő, haladéktalanul a vezetőséghez 
kell fordulni, mert van ma is elég befolyá
sunk, összeköttetésünk, sőt erőnk is, hogy 
sok cselben segíthessünk szaktársainkon. 
Pontos jelentéseket kérünk különösen a 
következőkről: hol helyezett ügynök, 
hol n incs betartva a szabadnap, hol 
nincs fre y o li, hol volt kézalatti he
lyezés, különösen hol volt önajéml- 
kozás, hol hosszabbodott m eg a 
m ii nkaidő.

Tehát fel az agitációra! Erős munka, de 
az eredmény megmutatja, hogy megéri ezt 
a munkát.

A hátralékos tagdíjak kifizetésének
utolsó terminusa elél kezeit. Ezennel a leg
határozottabban figyelmeztetünk mindenkit, 
aki 3 hónapnál nagyobb hátralékkal mu
tatta ki magáról, milyen jó szervezett mun
kás. hogy még január első felében, leg
később január 10-ig, egyenlítse ki tartozá
sait, mert ellenesetben irga lm atlanul 
törölve lesz a tagok sorából s aminő vál
tozott viszonyok köszöntöttek be ebbe a 
szervezetbe a sárga mozgalom megszűné
sével. valóban nagy könnyelműség kel! hozzá 
a tagsági jogosultságot csak olyan könnyen 
venni. Még egyszer s utoljára a legkomolyab
ban figyelmeztetünk mindenkit, neirnulasszajel 
kötelességeit teljesíteni, mert elleneseiben

törölve lesz s neve a legközelebbi lapszá
munkat már ékesíteni fogia.

Kávéshumanizmus. Ezen a címen egy 
rovatot ^fogunk nyitni, mert kegyesszivii 
s minden munkásuk iránt jóságos jóaka
rattal viseltető főnökeink eddigi cselekede
tei nagymértékben krónikára szorulnak. 
Részben, hogy minél jobban véget ves
sünk a munkaadónak a munkása iránt ta
núsított végtelen jóságáról szóló legendá
nak, részben, hogy megmutassuk, milyen 
vérszemet kapnak a kávésok, ha a mun
kásság gyönge s nem összetartó. Az Orient- 
kávéház tulajdonosa, a fehérlelkü Molnár 
ur, közvetlen az ünnepek előtt kidobott egy 
ott S hónap óta dolgozó szaktársat minden 
jogos ok nélkül. Kérdezzük a szaktársakat, 
lehetséges volna-e ez, ha a munkásság 
régi összetartó ereje megvolna. S kérdez
zük, vájjon bizonyitja-e ez a kávésjóságot. 
A kérdésekre azt hisszük, maguk a szak
társak fognak felelni szervezetünk hatalmas 
kiépítésével.

Az indifferens m unkásnál gyatrább 
férge nincs a világnak. Az utolsó félév sok 
keserves küzdelme a mi mozgalmunkban 
is felszínre vetette ezt a fajzatot, amelynek 
örül a lelke ha nincs szakegylet a világon. 
Közel 8 0  üzletben rabolták el a sza
badnapot, közel ‘10 üzletbe közvetített 
ügynök a lk a lm a zo tta t; ma mindenki 
tudja-látja, hogy ezeken az állapotokon 
csakis szakegyletben szervezett s össze
tartó munkásság segíthet, de ez a fajzat 
buta mosolvlyal veri a fogához azt a pár 
fillért s inkább örök életében tönkrement 
rabszolga m irad, de ő egy fillérrel hozzá 
nem járul a szakegylet fentartásához. 
Nemsokára ebből a lényből is hozunk nap
világra pár őskorba való csodaállatot, ha
csak addig eleget nem tesznek kötelessé
geiknek. |ól vigyázzanak, mert a munkás
ság utálata nem kedves dolog.

A lapjárulék a kávéssegédektől igen 
gyéren folyik be s épp ezért szükségesnek 
tartjuk kijelenteni azt is, hogy aki lapjárulé
kát rendesen nem fizeti, az ellehet ké
szülve rá, hogy uj évtől kezdve a Magyar- 
országi szállodai, éttermi és kávéházi alkal
mazottak szaklapját nem fogja kapni, ami 
tekintve, hogy ez a lap képviseli egyedül 
az alkalmazottak érdekét s ebből lehet 
mindent megtudni, ami a szakmára s az 
ezzel összefüggő dolgokra vonatkozik, igen 
érzekény veszteség. Felhívjuk tehát a szak
társakat, hogy a lapjárulékot pontosan fizes
sék, mert ellenesetben a szaklap küldése be 
lesz szüntetve. __

Nyilatkozat. Alulírott utólag meggyő
ződtem, hogy Becsey János szaktársamról 
állított dolgok nem feleltek meg a való
ságnak. Ezen kijelentéseimért bocsánatot 
kérek.

1908 december 11. Gottlieb Lajos.
Tudom ányos előadás. A Budapesti 

kávéssegédek szakegyletének vezetősége 
tudatja a szaktársakkal, hogy a szakegyesü
let helyiségében minden szerdán délelőtt 
tudományos előadás és vita lesz, amelyen 
minden ráérő szaktárs jelenjen meg.

Körestély. A Budapesti kávéssegédek 
szakegyletének elnöksége értesíti a tagokat, 
hogy minden kedden este körestély tartatik, 
amelyen a szaktársak maguknak pár derűs 
órát szerezhetnek s a szolidaritás érzését 
emelhetik. A szaktársak kéretnek tömeges 
megjelenésre.

M unkanélküli segélyre adakoztak 
Mrva József 1.—, Lukács Sándor és Ber
liner M. 6. koronát.

Eljegyzés. Elertzka Emil szaktárs de
cember hó 27-én eljegyezte Klein Sárika 
kisasszonyt, Klein József illatszergyáros bájos 
leányát Nagyszombatról.

Szaklapja

Kapitalizmus, klerikalizm us; a szo
cializmus e kettővel verekszik s le 
fogja győzni.
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Éttermi segédek köréből.
A helyzet.

A november 30-iki közgyűlés után szer
vezetünkben szélcsend állott be. Az a né
hány szaktársunk, akik a novemberi köz
gyűlésén azon fáradoztak, hogy az egye
sület elnökévé Varga szaktársat tehessék 
meg, kezdik belátni annak a közmondásnak 
az igazat, hogy egy «fecske» nem csinál 
nyarat s megfogadják Marx Károly szóza
tát: Világ proletárjai egyesüljetek!

lis ez igy van jól. Az egyesület mai 
vezetosege nem akar, valamint az előbbi 
sem akarhatott mást, mint az éttermi segé- 
dek érdekében megtenni mindazt, ami 
módjában van, úgy gazdasági, mint kultu
rális tekintetben. Nézeteltérések lehetnek 
köztünk, de az érdekeink megvédésénél, 
szervezetünk egységes megerősítésénél 
egy akarattal ott kell lenni minden öntu
datos, józan gondolkozást! éttermi segédnek.

A mai vezetőség programmja félremagya- 
rázhatatian és nyílt, amikor azt mondja: 
békét akarunk, mert testvériség nélkül nem 
lehet egyetértés. Egyetértés és szervezettség 
nélkül nem lehet haladás!

Tudatában van a mai vezetőség annak 
is, hogy a mai rossz gazdasági és politikai 
konjukturák mellett nemcsak a hatóságok 
üldözik «felsőbb» parancsra a munkás
szervezeteket, de a munkáltatók is mind
inkább összefognak munkásaik jogos küz
delmének letörésére s ezt F. Kiss Lajos a 
Magyar Vendéglős és Kávésipar múlt évi 
december 15. számábán úgy akarja tudtul 
adni, hogy a kávéházi munkások «sárga» 
egyesülete már is érezteti hatását a vendéglői 
alkalmazottak körében is, kik közül csak leg
utóbb kétszázötvenen könyörögve kopogtattak 
a «Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulata! ajtaján, kérve, 
hogy az ipartársulat szabadítsa meg őket a 
szakegyesiilet gyötrelmcs elviselhetetlen terro
rizmusától. Ejnye, ejnye, F. Kiss Lajos ur, ön 
abban a cikkben azzal is dicsekszik, hogy 
a munkások szociális érdekeit kenyéradó 
gazdáival együtt nagyon is a szivén viseli. 
Hát miért nem állt annak a kétszázötven 
könyörgő éttermi munkásnak a pártjára, vagy 
mondjuk, miért nem lesz vezérük akkor, 
amikor sunyi» módon arra céloz, hogy a 
munkások vezetői önös céljaikat szolgálják. 
Már csak fenségesebb dolog volna az el
nyomott munkások érdekében «önzetlenül» 
küzdeni, mint a vendéglősök sovány ga
rasain éló'sködni. No, de azért ne fájjon az 
ön feje, F. Kiss Lajos ur, azon könyörgő 
munkásokért, mert úgy sem tud ön az ő 
bajukon segíteni, mig a terrorizáló szak
egyesület mégis csak biztosított és hozott 
a tagjainak előnyöket és védelmet.

Erre a nagy csapat hazugságra s arcát
lanságra csak azt feleljük ennek a békét
lenséget s harcokat előidézni akaró izgató- 
nak, hogy agitáljatok, szervezzetek, tegye 
meg mindenki a kötelességét az agitációban, 
az áldozatkészségben, hogy a vezetőség 
dolgozhasson az összesség érdekében. Adjá
tok meg szervezetünk szilárdságát fillé
reitek és kitartástok támogatásával s akkor 
szervezetünk gazdasági érdekeitek védel- 
méreJ<ivülről-belülről megtámadhatatlan lesz.

Kik dolgoznak az étterm i segédek 
érdekében. Világos, hogy az osztályharc 
alapján álló mozgalom. Ennek fényes bi
zonyítéka az a hatalmas gyűlés, amelyet az 
éttermi segédek tartottak m. hó 22-én az 
Intim-pincében. A gyűlés elnöke Wassel 
Gusztáv, jegyzője Willinger Béla szaktár
sak voltak. A napirendet Boór Jenő és 
Schönherr József elvtársak fejtegették a 
hallgatóság nagy tetszése mellett. Minde
nekelőtt vázolták a helyzetet, majd a sár
gák halódó «mozgalmát> ismertették, az
után rámutattak arra, hogy miért nem lesz
nek betartva egyes üzemekben a kollektív 
/.erződés pontjai, a munkanélküliség okaira 

é  ̂ az ügynöki rendszer különféle gazsá
gaira. Végül a magyar egyesülési szabad-

ság»-ról szólották, az e téren uralkodó in- 
fámis állapotokról, amelyek végső eredmé
nyükben bénító hatással vannak az éttermi 
munkások gazdasági haladására.

A gyűlés nagy lelkesedéssel a következő 
határozati javaslatot fogadta el:

Kimondja az éttermi segédek gyűlése, 
hogy a Hold-utcai sárga-mozgalom nem 
egyéb, mint a szállodai, éttermi és kávé
házi alkalmazottak szervezkedésének a 
dögvésze. A gyűlés ezért szigorúan uta
sítja a pincéregylet vezetőségét, hogy 
azokat a szaktársakat, kik ezek ellenére, 
bármilyen formában a sárgák mozgal
mát elősegítenék és támogatnák, az egy
let alapszabályainak értelmében, mint a 
bélpoklosokat, a tagok sorából zárja ki.

A gyűlés a legnagyobb utálattal veszi 
tudomásul, hogy az ügynöki rendszer, 
az állásközvetítésnek ez a legundokabb 
fajtája, ismét megkezdte az éttermi se
gédek és segédmunkások között a zseb- 
metszést. A gyűlés ezért fölhívja a fő
város összes szervezett éttermi munká
sait, hogy minden rendelkezésükre álló 
fegyerrel a legradikálisabban küzdjenek, 
hogy az ügynöki piócarendszert Ma
gyarországon kiirtsák.

A gyűlés elitéi minden protekciót és 
önajánlást. Megbotránkozással konsta
tálja, hogy egyes munkáltatók a kollek
tív szerződés egyes pontjait sunyi mó
don kijátsszák úgy a felnőtt munkások, 
mint a tanoncokkal szemben. A gyűlés 
ezért kötelességévé teszi a pincéregylet 
vezetőségének, hogy az ipartársulat béke- 
biróságánál haladéktalanul indítsa meg a 
a megtorló eljárást a szerződésszegő 
munkáltatók ellen és erről a márciusi 
közgyűlésen tegyen beszámoló jelentést. 
A főváros éttermi segédeit pedig üzlet
különbség nélkül fölhívja a testvéries 
összetartásra, mert az egységes összetar
tás mindenek fölött a legjobban bizto
sítja munkásság gazdasági érdekeit.

Végül a gyűlés vakmerő elnyomatás
nak és országcsalásnak minősiti a koalí
ciós kormány eljárását, amiért az orszá
gos szövetség alapszabályainak jóváha
gyását már évek óta megtagadja, meg
akadályozva ezzel, hogy a szállodai, ét
termi és kávéházi alkalmazottak Magyar- 
országon gazdaságilag megerősödhesse
nek. Ezért a szervezett éttermi munkás
ság kimondja, hogy a szervezett mun- 
ság politikai küzdelmét támogatja és 
minden erejét latba veti az általános és 
titkos választójog érdekében, hogy elsö
pörni segítse a föld színéről a mai osz
tályparlamentet és kikiizdje a munkásság 
egyesülési szabadságát. Éljen az osztály
tudatos szállodai, éttermi és kávéházi al
kalmazottak mozgalma ! Éljen a _ mun
kásság nemzetközi szolidaritása! Éljen a 
forradalmi tömegsztrájk!
A gyűlés végül elhatározta, hogy a ha

tározati javaslatot kinyomatja és szétküldi.
A gyűlés megadja azt az utat, melyen a 

szervezetnek haladnia kell. Nincs kétség az 
iránt, hogy ezen is fog haladni, megmu
tatván ezzel, hol van a helye a helyzetét 
lelkén viselő éttermi segédeknek.

Jegyzőkönyv. Felvétetett a Budapesti 
pincéregylet alakuló választmányi ülésén 
1908 december 10-én.

Jelen volt Wassel Gusztáv elnöklése mel
lett 22 választmányi tag.

A választmány a következőképpen ala
kult meg: Gazdasági bizottság: Mirth Fe
renc, Koch Gusztáv, Keszey Vince és 
Sághy Lajos. Tagfelvételi bizottság: Gáger 
János, Halper Pál, M. Kovács József és 
Joch Ignác. Segélyügyi bizottság: Vavró 
István, Rozman Jenő, Haás Imre és Deutsch 
Gyula. Oktatási bizottság: Mitrovátz Adolf, 
Hantzinger J.. Kovács Gyula, Sághy Lajos. 
Elhelvező bizottság: Koch Gusztáv. Gáger 
János. Weisz Henrik, Végh Gyula. Rend
ügyi bizottság: Vavró István, Meiszter Má
tyás, Koszteczky Győző, Tenk Mátyás. Vi
galmi bizottság: Tauber Simon, Weisz H., 
Végh Gyula, Gáger János.

Elnök előterjeszti, hogy többen a tagok 
közül oly irányú panaszt tettek, hogy a ta
gok soraiból egy kisebb ssoport — élén 
Vincze Mihálylyal — oly mozgalmat indí
tott, amely az egyesület fejlődését, sőt a 
tagok érdekeit is veszélyezteti. A választ
mány szükségét látja Vincze, Peits és An
tal Miklós egyleti tagok választmány elé 
hívását, akiket a kérdéses ügyben kihall
gatni kíván. Titkár bemutatja a hirdetett 

! alapítványokra beérkezett pályázatokat. A 
pályázatok felett a jövő ülés fog dönteni. 
Elhatározta még a választmány egy állandó 
színpad felállítását, melynek elkészítésével 
Blázi Vilmos szaktársat bízza meg, aki a 
színpad költségvetését 300 koronában álla
pította meg a bemutatott rajz szerint.

Schönherr, jegyző.
Jegyzőkönyv a B. P. E. választmányi 

üléséről 1908 december 12-én.
Jelen van Wassel G. elnök és 20 vá

lasztmányi tag és titkár.
Titkár jelenti, hogy Vincze M., Peits J. 

és Antal Miklós egyleti tagokat levélben 
hívta meg, akik meg is jelentek. Elnök a 
meghívottakhoz a következő kérdéseket 
intézte:

Igaz-e, hogy egy uj egyletet akarnak 
alakítani és a Vendéglős-Ipartársulathoz 
beadványt intéztek a B. P. E. ellen ? Vincze 
a feltett kérdésekre tagadó és kitérő vála
szokat ad. Titkár előadja, hogy jelentést 
kapott arról, hogy a Szerb-kávéházban az 
éttermi segédek értekezletet tartottak, amely 
értekezleten Vincze az egyesület munka
közvetítése ellen foglalt volna állást s a 
kézalatti munkaszerzésre kérte volna az ér
tekezlet tagjait. Mitrovátz A. választmányi 
tag felszólalása után elnök felszólítja Vin- 
ezét, hogy nyilatkozzék1 őszintén ez ügy
ben. Vincze elismeri azt, hogy a szóban- 
forgó értekezlet megvolt, de tagadja azt, 
hogy az egyesület közvetítése ellen törne 
s kijelenti, hogy az egyesületnek hü tagja 
akar lenni. Megjegyzi azonban, hogy a ve
zetőség működésétől teszi függővé a jö
vőbeni magatartását. Peits és Antal kije
lentik, hogy ők az egyesület ellen nem iz
gattak s a jövőben sem fognak. Az alapít
ványokra beérkezett pályázatok felolvasása 
után a választmány a következőképp hozta 
meg határozatát:

Az Ipartársulat két á 50 koronás alapít
ványára ajánlja Müster Ágostont és Spil- 
lauer Jánost, a Kommer-féle két alapítványra 
á 40 korona: Kiégi Dávidot és Müller 
Györgyöt, az Aich-féle 40 koronás alapít
ványra Beck Mátyást ajánlja.

Kmf. Schönherr, jegyző.
Felülfizetések. December 16-án egye

sületünk helyiségében kabarettestélyt ren
deztünk, melynek tiszta jövedelmét munka- 
nélküli szaktársaink segélyezésére fordította
a vezetőség.

Az estélyen felülfizetni szívesek voltak a
következők:

Rozmann Jenő 3‘—, Grátzl József 5-—, 
Aichrau József 5-—, Jónás János 2'—, Phur 
László P—, Kovács Jenő 2‘—, dr. Szalay 
József 4-—, Gábor 1. V—, Láposi Ilonka P—-, 
Futó Józsefné 2-—, Hoffmann Emil j. h. P—, 
Bittner Béla j. h. P—, Márck Rózsi k. a. P—, 
Jáhnné étterem sz. 2-50, Tachtler-étterem sz.
5-—, Muhr Ferenc P—, Molnár József 2'—, 
mélt. Haurovszky ur 2•—, Keiser János P—, 
Varga Ferenc —-50, Hébel Mihály kávés 
5-—, Mitrovátz Adolf 4-—, Imincsek János 
4'—, N. N. —'40, Palugyai Károly 4 —, 
Neiger 1. vendéglős 5'—, Freinreisz-étterem 
vendégei T —, Pólyák Márton (Székely b.) 
3'—, Schmidberger Lajos P—, Gráf Gizella 
kisasszony P—, Ruff Ferenc kávés 2'—, 
Vidékér pékmester P—, Krausz Muki kávés 
P , Sigulinczky Mihály P —, Betlheim 
Rezső P—, Berkovits Károly 2'—, Kinzl 
Antal 3'—, Jászapáti Kaszás Lajos 20 — , 
Talányi Ferenc vendéglős P.-Nána 5'—, 
Leheti István 10'—, Lefkovits 1.2'—, Pokornyi 
Antal P—, Angol királynő szálló személy
zet 7-50, Erdélyi borozó személyzet 4-—, 
Littke pezsgőgyáros 10'—, Riemer József
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2-—, Lippert Lajos vendéglős 3'—, Krecs- 
mer Gyula 2-—, Tauber Simon 2-—, Flreli 
Lajos 3'80, Sági Lajos —-40, Ketterer Péter

•40, Boór Sándor —-40, Vassel Gusztáv 
2- . Kuff Ricliárd V—, Csik Gyula ven
déglős 4- , Szabó István 120. Neuwirth 
Pál T—, \Veisz Miklós és neje 2 40, Schön- 
herr József 5-—, Varga János - 00, Varga 
Gyula P—, Mészáros József P—, Törley 
pezsgőgyár 10’—, Heiter Imre P—, Miriii 
Ferenc P—, Rehling Rezső P—, Weiner 
György 2’—. Janisch Károly P—, 1. Simon 
János P—, Kiss Ferenc P—, Pozsgai Lajos 
—'80, Taky Ede P—, Markovits András 
—■40, Horváth Ferenc P—, Farkas Gyula 
2-—, Kovács Géza —-80, Gránek János 2-—, 
Feschner Frigyes P—, Szuhy Károly -40, 
Boór Jenő P —, N. N. —-80, N. N. 30, 
Polszter Gottlieb vendéglős 3’80, II. Nagy 
János 2-—, Beer László 2-—, Kiss lmréné 
21—, Royal-szálló étterem IP —, Werner- 
étierem 5'—, Fászler Hugó 31— korona.

Mindazoknak, akik az estély anyagi és 
erkölcsi sikeréhez szívesek voltak hozzá
járulni, ezúton mond köszönetét

a vigalmi bizottság.
A B. P. E. vezetősége felszólítja mind

azokat a szaktársakat, akik a nyár folyamán 
a munkanélküli alapra gyűjtöttek, azt, ha be 
nem szolgáltatták, szolgáltassák be, mert 
ellenesetben név szerint fogjuk felszólítani 
azokat, akik nem számolnak el.

Az éttermi segédek bizalmiférfi-tesíü- 
lete minden hétfőn délután 4 órakor (Teréz- 
köiut) a szokott helyen tartja üléseit.

A szervező bizottság pedig minden szer
dán és pénteken ülésezik a szokott helyen 
és időben.

Kérelem. Felkéretnek az éttermi segé
dek, hogy pontos lakcímüket haladéktalanul 
adják le az egyesület irodájában.

Az egyesületi könyvtár részére az 
alábbi szaktársak voltak szívesek könyveket 
adni: Zotfer József, Löwi Gyula. Mikíósy 
Ferenc, Molnár Gyula és Szép Lajos.

Az Ebner-étterem (Kéményseprő) sze
mélyzete 17-20 koronát gyűjtött a munka- 
nélküli alapra. Stangh Ferenc szaktársat 
felszólítjuk, hogy az P80 koronát szolgál
tassa be.

Eljegyzés. Schaár József szaktárs elje
gyezte Gáliéi Gizella kisasszonyt.

Az egyesület elnöksége felszólítja 
hátralékos tagjait, hogy rendezzék hátra
lékait, nehogy törölve legyenek a tagok 
soraiból.

A Budapesti P incéregyiet 130 szak-
társnak nyújtott 6 és 10 kor. rendkívüli se
gélyt múlt hó 23-án.

KÜLFÖLD.
Argentinja.

Buenos-Airesben 1903-ig ugyanannyi sza
kács- és pincéregylet volt, ahány n: tnzi-ti- 
ségből állott a város lakossága. A legnagyobb 
egyesület a «Szakácsmüvészek kozmopolita 
segélyző egylete* volt, mely nemzetközi 
jellege dacára főrészt franciákból állott. Fagy 
kávéházban volt székhelye, mely egyúttal 
találkozóhelye volt a legtöbb büeriosairesi 
szakácsnak és pincérnek. Itt alakultak egy
szersmind az úgynevezett dandárok is, 
melyekkel a tengeri fürdőhelyek szezon- 
állásait töltötték be. Az egyesület legnagyobb 
baja a klikk-uralom volt. mely ur volt min 
denek fölött. Aki nem tartott a vezetőembe
rekkel, annak a magán közvetít ükhöz kellett 
fordulni munkáért és első havi f ize lésének 
legalább 20%-át kénytelen volt közveíilo-dij 
gyanánt egy-egy szezonállásért az ügynök
nek adni. Ámde ilyenkor könnyen meg 
történhetett vele, hogy a födök ■ a köz 
vetítő összebeszélése következtében rövi
desen. elbocsátották és ujjal aki lenné 
szetesen teljes közVetitőcfljat tartó/. 4i fizetni 
— pótolták. Mikor a viszonyok tűrhetet
lenné váltak, egy sereg szakács elhatároz! 
hogy országos szakszervezetet léptét életb . 
Egyetlen hónap alatt sikerült három fenn

álló pincér- és szakácsegyletet, melyek addig 
főleg csupán a segélyezéssel foglalkoztak, 
rábírni arra, hogy a szervezethez csatla
kozzanak. (Ezek azonban továbbra is bizo
nyos autonómiát élveztek, egyes segélyeket 
saját körükben szabályoztak ezután is.) Az 
uj szakszervezet csakhamar a szakácsok 
többségét egyesítette magában és abban a 
helyzetben volt, hogy rövid idő múlva 
valamennyi szervezetlen szaktársat a be
lépésre kényszerithetett. Ez volt az egyedüli 
mód arra, hogy a viszonyok javítása érde
kében egységesen járhassanak el.

Csakhamar ezután megkezdődött a tőké
vel való harc. A vállalkozók ellenakcióval 
próbálkoztak, alakítottak sárga szervezeteket, 
melyeknek a főnökök is tagjai leltek, ezek 
a szervezetek azonban csupán azokat tud
ták a belépésre rábírni, akiket a szakszer
vezet vagy egyáltalán nem vett fel, vagy 
pedig már kizárta őket: egyszóval oly ele
mekei, akikkel mit sem lehetett kezdeni.

A főnököknek néhány nap múlva havi, 
majd pedig heti pihenőt kelleti engedé
lyezniük. Á kisegítőt a főnök tartozott 
fizetni, még pedig úgy, ahogy azt a szak
szervezettel kötött tarifa előírta. A tarifa 
életbeléptetése óta ma csaknem valamennyi 
alkalmazottnak kétszer annyi fizetése van, 
mint 1903-ban volt. Azonban ugyanezen 
idő alatt az élelmiszerek ára is hasonló
képpen emelkedett, amiből az következik, 
hogy ottani szaktársaink helyzete ma el
viselhetetlen lenne, ha szervezetük segít
ségével nem sikerült volna bizonyos egyen
súlyt teremteniük.

Ezeket az eredményeket, csak súlyos 
harcok után tudták elérni. Ámde nemcsak 
a főnökökkel keüeít a küzdelmet felvenni, 
hanem harcolni kellett egyes pincéresyle- 
tek ellen is, amelyek akadályokat iparkod
tak gördíteni lábaik elé. Védekezni kellett 
a beözönlő sárgák ellen is, kiket a főnökök 
dandárszámra hozattak Európából. Mind
egyik hajó újabb alkalmazottakat hozott. 
Á szakszervezet azonban gondoskodott róla, 
hogy ezek a hajóról egyenest a szakszer- 
vezeiekbe kerüljenek, itt felvették őket. 
ahol azután kénytelenek voltak magukat az 
alapszabályoknak alávetni. Különben nem 
juthattak volna munkához. A vállalkozók 
terve tehát alaposan csődött mondott.

Az utóbbi időben a szervezet harca egyre 
élesebb formákat ölt. Ennek egyik főoka: 
a munkakeresők számának folytonos növe
kedése. Azelőtt Buenos-Airesben nem léte
zett a munkanélküliség, mig mindenben a 
legutóbbi télen n)0 szakács állandóan 
munka nélkül volt.

Azok az alkalmazottak, akiket a vállalko
zók Európából odacsalogatnak, csakhamar 
be szokták látni, hogy lépt e mentek. A vál
lalkozók azzal kecsegtetik őket, hogy 
350 -490 frankot fizetnek nekik havonta, 
azt azonban bölcsen elhallgatják, hogy ott 
a pénznek csupán félannyi az értéke, mint 
Európában. De különben is, ez a bér mé
lyen alatta van már az eddig fizetett bérek
nek. Páriában, Londonban, Berlinben már 
!20 frankkal meg tud élni az ember, mig 
Buenos-Airesben 240 frankból éhenhalhat. 
A fölötte drága lakbér elnyeli a fizetésnek 
a felét. Éppen olyan drágák azután az 
élelmiszerek is, valamint az egyéb haszná
lati cikkék.

Buenos-Airesben négy pincéregylet van.
A Pincérszindikátus* eleinte nagyon 

szabadelvű alapokon nyugodott. Első 
akciói sikeresek is voltak. A szakácsok 
szakszervezete mindent elkövetett, hogy ezt 
a szervezetet támogatásban részesítse. Azon
ban az első sikerektől elvakittatva, oly kér
désekkel is kezdtek foglalkozni, amelyek
kel a szakácsszakszervezetek alapszabályai 
értelmében nem foglalkozhattak. Megkez
dődtek tehát a civakodásök. A pincérek 
egylete odáig ment, hogy egy ízben a fő
nökök mellett foglalt állást a szakszerve
zettel szemben; ekkor a szakszervezet 
természetesen megszakított vele minden 
összeköttetést. Ez az egylet ma már telje

sen «sárga» egyletnek tekinthető, mely a 
főnökök kezére játszik.

A pincéregyesület kisebb szervezet, mint 
a szindikátus, tagjai jobb elemekből rekru- 
fálódnak. Ez az egyesület kevésbé függ a 
főnököktől, mint a szindikátus.

Azután van az úgynevezett «csillag»- 
szervezet. melynek tagjai azokból az ele
mekből rekrntálódtak, kiket a többi szer
vezetek kizárlak. Meg kel! jegyezni, hogy 
ezeket nem elvi okokból zárták ki, hanem 
azért, mert az alkohol túlságos élvezete 
által hasznavehetetlenné váltak.

Van ezeken kívül még egy úgynevezett 
«spanyos-egy!et», azután egy «pincér- és 
szakácsegylet*. Ezek leginkább a kölcsönös 
segélyezéssel foglalkoznak.

Ezeken kivüi van még egy egyesület, 
melyet általánosságban «fekete bandának* 
neveznek. Ez csak a közös zabálásokkal 
foglalkozik és nagyon ártalmára van a 
többi szervezeteknek. Csupán banketteken 
szoktak dolgozni és a bandavezetőnek, 
akié a munka monopóliuma, jövedelmük 
10°/„-át adják.

A szakácsok szakszervezete különböző 
kísérleteket tett, hogy a pincérek között is 
megteremfse az egységet, mint ahogy ezt 
a szakácsok között sikerült megteremteni; 
sajna, mindannyiszor sikertelenül. Minden 
kísérlet hajótörést szenvedett az egyes 
pincéregyletek makacsságán. Ezen egyle
teknek egymáshoz való viszonya meg
lehetősen rossz.

Megjelent
A szállodai, éttermi és kávéházi 

alkalmazottak naptára, 
1909-re.

A naptár rendkívül bő, érdekes, tanul
ságos és hasznos tartalommal bir, mit igazol 
csatolt tartalomjegyzéke is.

Naptári rész. — Posta- és távirda-dij- 
szabás. —- Bélyegilleték. — Előszó. —- 
A politikai harc gazdasági jelentősége. — 
A mi sajtónk. — A sárga mozgalom kritikai 
megvilágításban. — Jogi tanácsok. — Fon
tos tudnivalók. •— Tisztességes iparnak 
erkölcs az alapja. — Kávéiőzők szervez
kedése. — A kávéssegédek szervezkedésé
nek törlénete. — Az éttermi segédek szer
vezkedése. — Budapesti szállodák, vendéglők 
és kávéházak címtára. — 1. nemzetközi, 
értekezlet Berlinben. — A Magyarországi 
szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak 
Budapesten, 1907 október 15. és 16-án 
tartott országos szakkongresszusának jegyző
könyve. Országos szervezeti azabályzat. 
— Idegen szavak szótára. — Vasúti menet
rend. Bérkocsidij. — Budapest utcái, 
utai és terei. — Bevásárlási források. 
Pénznemek átszámítási táblázata. — Az 
ércpénznek értékösszehasonlitása. — Hir
detések.

Az összes szaktársak igyekezzenek a 
kitűnő agitációs és segédeszközt megsze
rezni, amely kapható a három  szervezet 
titkárságánál.

Nyílt tér.
Törley-pezsgő dugókat a cég szeptem

ber 1-től 10 fillérért vált vissza.

Felelős szerkesztő: Schönlierr József. 
Kiadó: A lapbizottság.

VIlAoO 'JíAo KÖNYVNYOMDA R. T. BUOARfST, VII., NYÁB-UTC7A I.

v e s t” hó’l y n t a k t i u l ,  kfisz vényné l, c a u k o r- t 
bctcgnégnul ’ « h u ru to t bő utnlrmtknM  ldlUnfí hutí*u, I 
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P i n c é r e k
- —  mestert, ki már húsz

figyelmébe í^"““kiSXS:,k
---------------------- - 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 .  

■ 6 Grand Prix. ■

A főváros legjobb borai.

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

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

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

B. pártfogásukat kéri tisztelettel

NEMCSAK MIHÁLY, vendéglős
Telefon 43-04. Vendegeim rendelkezésére áll.

Leyes-kUlöniogességsk.

Pincérek figyelmébe!
Az elismert legjobb cs leg tartósabb

PIR SC É £!»€5IP$S£

EL

I 1 U III J  l'i 3J Ü A u
II., Erzsébet-körut 3ü

kaphatók. Számos ellsinerö*levél bizonyítja a teg szolid 
kiszolgálását.

Állandó nagy választék kész üzleti cs m indennem ű 
cipőkben.

Egy levelező-lapon kérem »z:ves értesítését és azt>nnnl 
szolgálok.

Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legponíosab- 
bán eszközölte'nek.

t í > *■ | V  ?

felhívom saját gyártmányú
( \  konyhakabát-,kötény-és

v munkanadrág-ilzletemre,'
nit a legjobb minőségben, 

monogrammal ellátva, ol
csón szállítok. Kávéfőző-kabát 
méret szerint 3 korona 60 

* fillértől feljebb.

G rünhut Ödön,
| szabómester

Budapest, VII., AUcia-ulca 10.
l.evelezülap-érlesilusre liáz- 
hoz jövök. Árjogyzck ingyen.

__ ____  V idékre u tánvét mellett.
Mérethez elegendő ujjhossza és mellbűség 

hónaljon körül.

f f iU H IW W
Kitűnő hatású vese- 
és hólyagbajoknál.
Szénsnvdus, kellem es, savanykás 

Izö, v asm en tes iie tt,

rendkívül üdítő asztali viz.
Üdít, gyógyít. O rvosilag  ajánlva.
Ivó-gyógymódra használva, vese- és 
hólyagbajoknál, a vesem edence idült 
hurutjainál, hugykő- és fövenyképző- 
désnél, a légutak és a kiválnsztószervek 
luiriitos bántnlmainál kitűnő hatásúnak 

■ ■■ ■■■ bizonyult. ■ ■ ' -  ■■■
P ro sp e k tu s t k í v á n a t r a  küld a 

fo rrá sk eze lő ség :
Mu8chong buziási gyógyfürdő igazgató

sága Buziásfiirdőn.
Kapható : Budapesten É desku ty  L. ásványvizkereskedö- 
nél, valamint minden fűszer- és csentegekercskedésben.

i d i l E E E I E S - f *
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital ótváyyzavaroknál és 
emésztési nehézsógeknál. A legtisztább és legegészségesebb asztali 
és borviz. -- Hathatós szomjcsillapitá. - Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdó' Kutvállalat Budán.

WSegjeSent
a SzáiiocSai, Éttermi és 
Kávéházi Alkalmazottak

6909 . é v r e  szó tó

H M IP T Á U J I
rendkívüli bő és érdekes tartalommal. M eg
rendelhető 2 koronáért lapunk kiadóhivatalánál, 

VII., Klauzál-tér ó. sz., II. cm. 9.

bor, pezsgőhöz legjobb ital. Orvosilag ajánlva mint 
------------ nyálkialdó és hugyhojtó hatású. ------------

A tisztelt pincér uraknak reklámdolgokat, po
harakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, ha le- 
vélilog fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., ZoMán-utca 10. Telefon 34—78.

Kristályforrás
vegyelemzései:

Orsz. Magy. Kir. 
Chemiai Intézet.

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

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K) -----------------------— 0*0093 gr.
Nátrium (Na) .............. — ......... 0*0334 »
Calcium (Ca) ...................  — — 0*1268 *
Magnesium (Mg) .......- ..............  00465 »
Vas (Fe).........................................  0 0004 »
Chlor (Cl)  ........ — — --------  0*0331 »
Sulfat (S04)................. ................... 0*1188 »
Hydrocarbonat (HC03) — ------  0*5002 »
Siiiciumdioxid (Si02) — ..............  0*0169 *
Szénsav (CÜ2) 44*66 cm3- ............  0*0880 »

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

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

Budapesten.

M. Kir. Tud. Egyetem 
t. Chemiai Intézete.

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. vizben találtatott:

Kálium (K) — — ......................... 0*0070 gr.
Nátrium (Na) .............. — — — 0'0328 >
Calcium (Ca) ................. -  — — 0*1277 »
Magnesium (M g)........ ‘— — — 0*0452 »
Vas (Fe) — -............................. 00004
Chlor (Cl) — — — — — ......... 00338
Sulfat (S04) — --------— — — 01118
Hydrocarbonat (HC03) — — — 0*5194
Siliciumdioxyd (Si02) — -— — 0 0170
Szénsav (C02) ......................... 0 0878
Összes szénsav (CÖ2) — — — 0*46245 »

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

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

Dr. HANKÓ VILMOS, 
a chemia tanára, 

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

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

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

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

A KRISTÁLY-FORRÁS azanaavtelttéa nélküli állapotban, 
hasonló enyheuege folytan, pótolja a francia ÉVIAN és
SY.-GALMlER-iorrásokat.

ÉVIAN CACHAT-FOHRÁS: HMM gr. vizbon 0*3172 gr. ásványi 
alkatrész, 02732 gr. szónsav, összesen 0*5004 gr.

ST.-GALMIER -BADOIT-FORRÁS: 1000 gr. vízben 0 2404 gr. 
ásványalkatrész, 0*3319 gr. szénsav, Össze tan 0*5723 gr.

SZT-LUKÁCSFÜRDÖI KRISTÁLY-FORRÁS: 1000 
gr. vizben 0-5208 gr. ásványalkstrász, 0-4624 gr. 
szénsav, összesen 0-9832 gr.

A K R I S T Á L Y - F O R R Á S
tö b b  á s v á n y a lk a t r é s z t  é s t f ib b  t e r 
m é s z e t e s  s z é n s a v a t  I* tartalmaz, mint 
e két világhírű és a francia kormány által küz- 

érdakU Jeléggel felruházott gyágyvlz.
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Még a  vendéglők é s  kávéházak  l e g k i t ű n ő b b  konyháiban is
m a m ar a

valódi : F r a n c k :  kávé-pótlékot
ládikákban

a kávét m egjavitő , legkiválóbb szernek ismerik el.

Egész kis a d a g  elengendo  belőle, h o g y  a  szem eskávénak izét 
Jelentékenyen fokozza é s  a  fő ze tn ek  igen szép  a ra n y -b a rn a  szint

acjjon. —

Minden ládika e z t a  vét^jegyiiíiket 
é s  e z t  az  a lá írá su n k a t viseli

^  //jP ' '.f/’& f  •
V ódjjgy .

Ó v a k o d j u n k  az u tán za to k tó l!
X S 6 4 R .t l .7 1 . w .

I
C o n s i s m

m 
lürészvény-

társaság
Budapest, UH., Kertész-u. 23.
T e l e f o n - s z á m :  8 0 -  ( 4 .

Saját szipkagyárában a legcsinosabb kivitelű és legkitűnőbb 
minőségű szivarszipkák készülnek, cégnyomássa! is. 
Saját gyártmányú szivarkahüvelyek. Raktáron gyufák, 
fogvájók, kréták, szivacsok, táblák  stb. Nagy raktár 
kávéházi felszerelésekből, sakkok, dominó'c, 
tekeasztal felszerelések, dákok, biljfárdgclyők, 
ujságtartók stb. stb. J á té k k á r ty a  gyári raktár. 
a> m Képes árjegyzék ingyen.

H

%
~ 3

A jobb fővárosi és vidéki 
szállodások és vendéglősök,

i

majünom kivétel nélkül, 
0  évtizedek óta 12)

msmm

'sm w m m üiwenstei!) lih á ly  utóda 
H o r v á th  Nándo r

mmam
■

cs. és kir. udvari szállító 
Q2J cégnőt vásárolnak. 0

ptiíü  iiíS & Ji
RiiilaiiPót IV., Vámház-körut 4 Düuapebl, |V Kiahi£j _ utca 7.I- :y«SjnniWTi’--juLiSüteíftfi' idi sWKsaaLj
A la p it ía to tt  1B64. évben.

1

) $  ós a io p y astó  kbzar.cOn ' * * “  
f i i  helyaa tzlécére vall, hrny 

pozogónk rohamosan toriad ás np.r.y keresIrtnoK orva; 
Kopható: minden eleSrsngu Mítzerkercaketidsfeo 

kávéháziján ás vendéglölien.

S z i v a r k ü l ö n l e g e s s é g i  á r u d a  é s r?., 1

1 = =  k i s t ö z s d a  = =
£  1~  i 

1
-33 A n d r á s s y - n t  2 9 .  s z á m .

trr

Vidéki és telefon-megrendelések a legponto- n-
.22. habban eszközöltetnek. Nagy választék angol és ct>

francia dohánykülönlegesscgekben. ■wL-
<Ljrs de France»-hüvelyek e g y e d ü li raktára.

DS
CZj

Tileton: 10B— 78. Özv. Konti Jézsetné.

80íBRIE$SíiSWRE2X5^!{5? 0̂ .1* . ;*

í Wp, f«ánsá'c .. tj 11 ti e i .

)U u

Heklcgrapli-
s minden s. inben lévő 
tóníakat. A nélkiilözhctet- 
len Hek!ogr?pk-!?p rnind- 
kél oldalon többször 
használható «\s egy ere
detiről ICO—120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé 
fektetjük s 3 — 4 nap mnlva ismét használható. Haktograph- 
tckarcsok és klmoshatatlan ruhajelzS-festékek minden nagy

ságban rendelhetők

B e r k o v i t s
sokszorositó-készülékek, Hektograph-raktárAban

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

K érjük  m indenütt

I I Ö L L F .

„Pannónia Sec” 
p e z s g ő j é t
B Ó L L E  3. M .
cbúhz. és kh. udvari szállító
s  B udaörs. =1

ííi rr ii rinfinii ib ii n

"v ' ' CrataxfíJ &J»ÍCyei
^ ö s S a v a n y iív iz

6as»̂ JK̂»̂ "«arjMV*-'"fé5aKtuar.,sasTTe53iK/x

Kébel-kávéház
VI., T « r é z - k ö r ú t  19.

Éttermi segédek találkozó helye!!
Kéhel Mihály, tulajdonos.

oamn r.'jwrtissr j

S E J T S  J Á M I8 S
mű'esztergályas, dáké- és billiárdtjolyó-gyár.

íitzjánö?
i.iM ictr *

Kávéházi 
eszközök 
raktára 

. és javító
műhelye.

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

Budapest, HU., Akácfa-utca 55, Oab-utca sarok.
Teleion 81—30. Telefon: 81-30.
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