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= Szaklapja =
A magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szociális érdekeit vádé szaklap

EL Ő FIZ E T É SI ARAK:
Nem szakegyleti tagok ré szé re ;

Egész évre ---------  15 kor. | Fél évre .......- 7 kor. 50 Ilii.
S zobndszervezetek  tag jai ré s z é re : havonta 40 HU.

Megjelenik minden hó 5-én és 20-án.
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:

VII. ke rü le t, A kácfa-u tca 62. szám , I. em ele t 8,
ahová a kéziratok, levelek és péazküldemények küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

Meghívó.
A budapesti kávéssegédek szak

egylete 1909 február 9-én, kedden reggel 
9 órakor s folytatólag 10 én, szerdán 
reggel 9 órakor, befejezőleg, V!., Szere- 
csen-ii. 43. sz., I. em. alatt levő' magán
helyiségében

rendkívüli közgyűlést
tart, amelynek napirendje:

A  vezetőség ujjáválasztása.
A közgyűlésen csak igényjogos tagok 

vehetnek részt az e célra kiállított igazol
ványnyal. Aki 3 hónapnál többet van tagsági 
dijaival elmaradva, az nem vehet részt a 
közgyűlésen.

A kávésok közvetítője körül.
A kávésok felállították a saját munkaközve- 

titó'jüket. A vendéglősökről irt cikkében az 
egyik lap már itt is beharangoz:

«Nehéz kálváriát jár most iparunk. Minden 
uj törvény újabb terhűnket, minden uj 
rendelet újabb megaláztatásunkat jelenti. 
A munkásmozgalmak örvényeket támasz
tanak körülöttünk, maholnap talán a hely- 
közvetítés terén is olyan megoldásra leszünk 
kényszerülve, mint a kávésok

A kávésipart már cibálja a heccelő, 
uszító őrület. Ugylátszik a vendégló'siparban 
is szükségesek azok a zavarok, amely még 
ma is teljesen bizonytalanná teszik a kávé
házi ipart.

Mi nem kiabálunk és ugratunk, de 
komolyan bele kell hogy nézzünk ebbe a 
káoszba, mert itt mélyebben, jelentősebb 
dolgokra is bukkan a szemlélő, amelyek 
nagyon gondolkodóba ejthetik a meg- 
vaditott, vörös posztóval hecceit munka
adókat.

A kávésok a harc jelében állították fel a 
közvetítőjüket. Ezzel végleg a kezükbe 
akarják venni a munkások fölött való 
rendelkezés jogát. Rendkívül ingoványos 
talapra van ez épitve. A közgyűlésen 
Némái elnök egyenesen kijelentette, hogy 
a szakegyleteket ugyis fel fogják oszlatni 
és ha csak erre-számit a kávésság, akkor 
nagy ködbe indult. Először nem bizonyos, 
hogy fel fogják oszlatni, másodszor még, 
ha fel is oszlatnák, akkor is megmaradna 
a szervezettség és összetartás és amely 
csak akkor nyugszik meg, mikor a munká
sok jogait és kivívott vagy kivívandó gazda
sági előnyeit biztosítva látja.

A közvetítővel a kávésok békét akartak 
teremteni és a szervezetet feleslegessé 
tennie. Épp az ellenkezőjét értek el. Meg
erősítették vele a szakegyletet és a szerve
zettséget és állandó zavar és bizonytalanság 
tanyájává tették az egész ipart. Mert egy 
pillanatig se áltassák magukat a kávésok 
azzal, hogy a munkások örömmel és biza
lommal fogadták a közvetítőt és különö
sen, hogy az ő becsületszavuk szentségét 
valami komolyan vennék, az ő helyzetük 
biztosítása tekintetében.

A szállodai, éttermi és kávéházi munká
sok ma már teljesen tisztában vannak 
azzal, mert látták külföldön és látták itten

is, hogy a kizárólag munkaadók által fen- 
tartott közvetítő elengedhetetlen kelléke 
a fekete lista, az önajánlkozás fé r fi
ölő aljassága, az Ügynöki helyezés 
agy benn a közvetítőben (lásd Szántó 
és a kasszírnők), m in t a közvetítőn k iéü l 
és ennek következtében a vad, korlátot 
nem érző brutalitás, amely a bánásm ód
ban és a szabad nap  elvételében és a 
m unkaviszonyok elviselhetetlenné té
telében ny ilvá n u l meg.

Megtudják ezt a munkaadók akadá
lyozni, még akkor is, ha a becsület
szavukat adják? Sőt, ha többen másodszor 
adják a becsületszavukat, mikor az elsőt i 
nem tartották be ? Ezzel a becsületszóval 
való operálás végtelen együgyű. Ki olyan 
bolond, hogy elhiszi akármelyik kávésról, 
hogy ez fog a munkásai érdekén őrködni. 
Elsősorban van neki száz egyéb gondja 
is, másodsorban őrültség hinni, hogy 
valaki a saját anyagi érdekei ellen cselek
szik, még ha akármekkora becsületszót is 
kivágott (tizenöt megszegett után).

Talán lehetséges követelni egy kávés- 
segédtől, hogy ő a saját baja mellett még 
a gazdája vagyonának öregbítésén fáradoz
zon, sőt becsületszavát adja, hogy ezért 
szívesen lemond a szabad napról, a heti 
fizetésről és hajlandó pihenés nélkül naponta 
20 órát dolgozni.

Ugyanilyen kötözni való bolond volna 
az a munkaadó, aki, ha tudja, hogy a 
megmoccanókat, a szótemelőket a közve
títő csendes bojkott alá helyezi, nem 
szállítaná le a heti fizetéseket, nem venné 
el a szabad napot és nem követelne fizetést 
azért, hogy egy föpincér hozzá beléphet. 
Örült volna, ha nem tenné, mert ez az 
érdeke. Ez anyagi és gazdasági érdeke. 
Az osztályok harcában nem a becsületszó 
a mozditó erő, hanem a gazdasági érdek.

De ezt a tapasztalatot nálunk a gyakorlat 
is igazolja. A kávésiparban a munkások 
helyzete csak úgy rosszabbodott, mint a 
sárga mozgalom alatt, pedig van a kávé
soknak jelenleg becsületszóval megpecsé
telt Ígérete. Mit tudnak vagy mit akarnak 
tenni? Felsoroljuk-e a sérelmeket újból? 
A decemberi lapszámunkban megírtuk, 
hogy az Akadémia, Parlament, Lido, Aréna, 
Udvari, Medikus, Seyffert, Színkör beszün
tették a szabad napot.

M it tett az ipartársu la t ?
Ügynöki helyezés is volt az erzsébettéri 

Kioszkban, a Polgári, Elité, Károlyi s a 
üerlóczy-kávéházban.

M it tett az ipartársu la t ?
Ha olyan bolond s közbenjár, a kirúgás

nak tette volna ki magát. De ez esze ágá
ban sincs. Mint valami részeg kappan, a 
becsületszó krétakörére bámulva, azt hiszi, 
hogy ezzel a munkásokat tévútra lehet 
vezetni s nem érzi, hogy elöbb-utóbb ő fog 
felfordulni ebben a kockázatos játékban.

A munkásság soha elismerni nem fogja 
s folyton küzdeni fog a közvetítő ellen. 
Ha ez operál is, tud itt-ott helyezni, ez 
mindig bomba lesz az üzletben, amelybe a 
munkaadó feje fog szétrobbanni a gondok 
s düh miatt, mert nincs rend s csend az 
üzletében. Közben erősödik a szakegylet,

mert erősödni fog, ma is erős már s a harc 
magvai itt is, ott is lassan hulladozva, foly
tonos bizonytalanság, folytonos rettegés, 
folytonos ijedelem s izgalom között csírá
zik egy újabb harc, amely még elkesere
dettebb, még dühösebb lesz, mint az 
eddigiek s a munkások eddigi okos takti
kázását tekintve, akkor fog kitörni, amikor 
a munkásoknak lesz kedvező.

Ma akármit is tesz az ipar előkelő vezető
sége, mást elérni nem fog, mint a mun
kásság mozgalmának megerősödését, tehát, 
rájuk nézve, a munkaadókra, egyénileg s 
az iparra nézve általában, más okos le
vezető ut nincs, mint egy béke, amelynek 
úgy a munkások, mint a munkaadók jogai
nak elismerése lehet a legerősebb biztosítéka.

Ha nem, úgy is jó. Öleljék újólag keb
lükre a kutyaól népét (amelynek, mellesleg 
szólván, még állásokat se tudnak adni), 
próbáljanak sztrájktörőket toborozni, ha 
tudnak, mi erősen szervezkedünk, s nyu
godtan nézünk a jövő felé.

Az utóbbi féléves harc sem bizonyított 
egyebet, mint hogy mi többet bírunk ki s 
összetartóbbak vagyunk, mint a kávésok. 
Ha ezen dolgokat belátnák, könnyen hosszú 
időre biztosíthatnák a békét, amelyre még 
egyéb szempontból is szükségük volna. A 
hivatalos lap szerint az iparban keserves 
állapotok uralkodnak. De halljuk őt magát.

«És kezdjük meg ezen jóhiszemű és 
tárgyilagos vizsgálódásunkat mindenek
előtt annak a szomorú ténynek megálla
pításával, hogy a vendéglősipar válságos 
helyzete tetőpontra hágott. Az évtizedek 
óta felhalmozódó sérelmek, panaszok 
dacára a ríagyméltóságu kormányhoz be
adott kérvényeink légiójának, amelyek 
legnagyobb része azonban elintézetlen 
maradt, változatlanul fennállanak ma is; 
az elviselhetetlen magasra felemelt köz
ségi és állami terhek évről-évre emel
kednek, sőt a leglehetetlenebb cimeken 
újakkal gyarapodnak; a községi és állami 
hatóságok csak úgy basáskodnak ven
déglőseinken, mint azelőtt, a tisztesség
telen verseny csak éppen úgy pusztit 
sorainkban, mint évtizedekkel ezelőtt. A 
bajok nem hogy kevesbedtek volna, 
hanem mindinkább szaporodtak, a mun
kások szociális mozgalmai pedig, ame
lyeknek Szterényi törvénytervezete csak 
újabb tápot ád és a legújabb munkás
ügyi törvényhozási intézkedések olyan 
újabb óriási anyagi terheket rónak ven
déglőseinkre, amelyek pusztító nyomását 
sokan, igen sokan aligha fogják kibirni 
közülünk. E rendkívül feszült viszonyok 
között úgy itt a székesfővárosban, mint 
a vidéken is az elégüietlenség, az el
keseredés a legmagasabb fokra hágott.* 
Úgy? Ez az ipar is érzi már ennek a 

rett neti-s kormányzati rendszernek az 
átkait? Terringrttét! És mégis Farkas Elek 
az ur a kávésok között, ez a lelkiismeretlen 
félrevezetője a polgároknak, aki mint az 
orosz huligán a zsidókat, úgy ez a szer
vezett munkásokat okolja azokért a 
bajokért, amelyekért a mai agrárius kor
mányrendszer a felelős. Farkas Elek s az ő 
zsidó és szabadkőműves satellitái öngyil-



19002. oldal M agyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja

kosságba vezetik a kávésokat, akik a mun
kások ellen való kormánytámogatás lencsé
jéért dobják oda magukat az ipart fojtogató 
s a polgárságot agyonnyomó, zsidógyilkos 
földbirtokos kormánynak.

Pedig sok a baj az iparban. Hogy lehetne 
segíteni ezen:' Maróthi Fiirst megmondta, 
mikor az ipar- és kereskedelemellenes kor
mány ellen beszélt.

«Ezt mi úgy tehetnők, ha sok iparos 
és kereskedő jutna a Házba. Az önálló 
iparosok és kereskedők tízezrei egymaguk 
ezt nem érhetik el. Szövetségesek után 
kell nézniök. Ezeket megtalálhatják a 
munkások és alkalmazottak százezrei 
közt. A munkaadók és az alkalmazottak 
vitatkozhatnak afölött, hogy az üzleti 
nyereségen milyen arányban osztozkod
hatnak. De vállvetve kell sorakozniok, 
mikor az ipar és kereskedelem nyeresé
géi, sőt puszta megélhetését veszély 
fenyegeti.*

«Az osztrák birodalmi tanács emléke
zetes 1908 december 19-iki szavazása, 
melyben a 370 tagú szabad agrárius 
egyesülés vereséget szenvedett, melyben 
a liberális pártok a szociáldemokrata 
párt segítségével kétharmad többséggel 
adták meg a szerb szerződés meghosz- 
szabbitására való felhatalmazást, azt tanú
sítja, hogy az ilyen szövetkezésre sokszor 
lesz szükség.*
Igen, Berger, Ungerleider s Brück urak. 

Igen. amikor a polgárság már kezd forron- 
gani a kormányrendszer miatt, amikor egy 
Bárczy polgármester kivágja, hogy <-ha ez 
az adóreform ugv, amint a pénzügyi bizott
ságból kikerült, életbe lép, el fog söpörni 
minden kormányt és minden rezsimfa, mi
kor ugyanezen a gyűlésen Lukács Jenő, 
midőn azt ajánlotta, hogy a kispolgárok és 
kereskedők fogjanak kezet azokkal az ele
mekkel, amelyeknek a célja a mai parla
menti rendszer megdöntése, vagyis a szo
ciáldemokratákkal s az éljenzés vihara nem 
akart lecsiliapulni, akkor a kávésok a kor
mány mellett oldalogva. a kormány leg
dühösebb s legveszedelmesebb ellenségeit 
vérig gyötörve, üldözve, szakegyleteit rob- 
bantgatva. tagjait börtönbe kergetve, támo
gatja saját gyilkosát, akkor osztályának 
árulójává válik, érdekeit elveti magától s 
midőn már nem tud segíteni magán, akkor 
fog csak jajveszékelni butasága helyrehoz
hatatlan bűnén. A mai idők olyanok, hogy 
könnyen bekövetkezhet a kormány zsold- 
jában álló bandák zsidóüldöző őrjöngése. 
Fog-e akkor majd Farkas Elek'segíteni ?

Hogy működik a kutyaól.
A kávésok közvetítőjének kudarca.

Az ipartársulatban.
Végre valahára hosszas vajúdás után, 

megszületett az ipartársulat s a kávésok 
kutyaszövetsége szerelmes csókjából a Mol
nár-utcai barlang, amelynek megszületésé
nél az öreg kutyaszövetség, az építőiparo
sok szövetsége bábáskodott. Először a 
Budapesti kávésok szövetsége akarta felállí
tani. December 15-én tartott választmányi 
ülésükön határozták el, hogy felállítják a 
sárga és vörös mozgalom összeolvadása fö
lötti nagy örömükben, de úgy látszik — 
még nincs pénz és nincs tag—, képtelenek 
voltak erre. Fájt a foguk arra a kis do
hányra, amelyen Némái Antal ült féltéke
nyen és sikerült beugratni az ipartársula
tot, amely ezt a korszakalkotó bárgyuságot 
el is követte és pedig újévi ajándékul ja
nuár 4-én tartott választmányi ülésén, anél
kül, hogy a tagokat előbb megkérdezték 
volna s természetesen újabb dijat vetve ki a 
kávésokra. Ezután jött csak a nagy kapaci- 
táció, amelyen egyenként járták körül a 
munkaadókat s a leghallatlanabb módon 
presszionálták őket, hogy írják alá az ivet. 
Több helyen nem átallották azt hazudni, 
hogy az ipartársulat felajánlotta a békét 
a kávéssegédeknek, de ezek nem is feleltek 
erre. Letagadták, hogy van a békekötésre

Irányuló  tervezete a kéwésseyédek- és 
kávéfőzőknek  az ipartársulat fiókjában, s , 
Így ugrattak be egy csomó kávést, akik 1 
egyébként ennek dacára is fentartották az ■ 
összeköttetést velünk, mit közvetítésünk is J 
bizonyít. Az ipartársulat január 11-én tar
tott közgyűlésén pedig a legdurvábban tér- \ 
rorizáltak mindenkit, aki a béke érdekében 
szót emelt, Harsányi Ferencet, Neumann 
Izidort és Oross Bernátot, akik becsülete
sen megmondották az igazat, de a feliz
gatott, félrevezetett tömegnek hiába beszéltek 
a békéről, vakon rohant Némái, Brück, 
Upor stb. urak után, akiket az öreg kutya
szövetség titkára, Farkas Elek befolyásolt 
végzetesen. 10-én ki is nyitották a bódét a 
Molnár-utcában s beleültették Vas Samut. 
Ámen. Körlevelet bocsátottak ki, amelyen 
ott áll egy csomó kávés neve. Mikor még 
nem volt kibocsátva, akkor 150 kávést Ír
tak az újságba, aki lekötötte becsületszavát 
s a körlevélnél kisült, hogy csak 50—60 
kávés irta alá, illetve csak annyinak a neve 
van kinyomatva. Mert csak néhánynál jár
tunk utána, akik közül igen sokan kijelen
tették, ők ugyan aláírták, de semmiféle becsü
letszót le nem kötöttek. De igen sok alá 
sem irta. Ilyenek Frühauf Ignác, Mandlbaum 
Lipót, Hébel Mihály s valószínűleg még 
többen is, ami igen élénken bizonyítja, 
milyen eszközökkel dolgoznak az ipartársulat 
környékén s milyen bamba Potemkin-falu 
ez a közvetítési bódé, amely éppen nem 
támaszkodik a munkaadók bizalmára. És 
nagyon sokan fogják még megsiratni ezt a 
makacs őrjöngést, amely még azokat is 
elkapja, akiknek nagyon érdekük volna a 
munkássággal tartani. Nem elég az, hogy 
a munkások az üzletben mérhetetlen utá
lattal fogadják a fekete csirkefogót s igy 
az üzlet biztonsága újra felfordult, de sok i 
üzletben a fölvilágosodottabb vendégek is i 
tiltakoznak a munkásság elleni merénylet 
miatt, mint pl. Weiss Richárd ur üzleté
ben, aki, úgy látszik, erőszakkal tönkre 
akarja tenni virágzó üzletét. F.z lesz majd 
a mulatság vége. Egy páran tönkremennek 
az óvatos szomszéd végtelen örömére s meg 
kell kötniük a békét. S csak akkor fognak 
csodálkozni, miért nyelték le a békát. Nem 
is egyet, hanem kettőt. Amit a sárgákról 
irtunk, az beteljesedett, be fog teljesedni a 
kutyaóllal is. Nem mintha próféták vol
nánk, de már mi láttunk harcokat itt is, 
külföldön is, a kávésok nem. Ez csak a 
bajuk.

A kutyaólban.
Vas alias Weltlinger .Samu ur a kakas a 

szemétdombon. Aki Vas mesternek a 
munkásmozgalomban viselt dolgait ismeri, 
különösen ami az ő. a közvetítésnél elfoglalt j 
szilárd álláspontját illeti, amiből a múltban ; 
sem engedett egy jottányit sem s amely a pénz i 
nélkül nincsen lakodalom cirnü elv alapján 
áll, az, nem hisszük, hogy nagy bizalom- ; 
mai nézzen a kutyaól sintérjének jövő 
munkája elé.

No de, amilyen a sintér, olyan is ám a 
serege. Megjegyzendő, hogy Szegedről és 
Nagyváradról akartak hozatni embereket, 
de nem sikerült, igy kénytelenek voltak a 
helyi csirkefogókkal megelégedni. Valóban 
mély elvetemedettség kell hozzá ma, ami
kor a munkásság szolidaritása megvan, j 
ilyen aljas eszközül odadobni magát a 
kávésoknak s épp ezért mindenki meg
vetésére s utálatára kipellengérezzük az 
ott tartózkodó s elhelyezett zsivány nép
séget.

i

r

Buxbaum, Szüsz Frigyes, Lecz János, 
Blutn Miklós, Farkas Bertalan, Győri 
Szabó Mihály, Szabó József (vasfejü), 
Langfelder Bernát, Farkas Márton, 
Makk Pál, Vitreal Leó, Marx Ferenc, 
Weisz Miksa, Hornischer János, To- 
háti Ödön, Schreiner Endre, Vöiker 
Henrik, Hutterer Mór, Steiu Mór, 

Rosenfeid Bernát Müller János.

Utálat környezze s környezi is ezeket a 
neveket, amelyeket egyelőre megtudtunk a 
többi zsebmetsző és csirkefogó közül, akik 
ott tartózkodnak a kutyaólban s ütik ki 
testvéreik szájából a kenyeret s szolgálnak 
eszközül a szakszervezet letörésére. A1eg- 
jegyzendő, hogy az ott tartózkodottak közül 
igen sokat zavartak oda felsőbb utasításra 
Oreibich, Schlesinger, Wind és Cscrveni s 
azt is meg kell jegyeznünk, hogy a nagyobb 
részük nem a kávéssegédek szakmájába 
tartozik. Hogy aztán ezek hogy dolgoznak, 
erre fényes példa, hogy a szövetség elnöké
nek, Mészárosnak, üzletében három nap 
alatt négy felszolgáló-változás volt, tigy 
hogy apósa, Grüneck, dühösen fakadt ki 
Némainak, aki mérgében az ól becsukásá- 
val fenyegetődzött. Blum Miklósok, Bux- 
baumok természetesen meg fogják a kutyaól 
jó hírnevét szerezni s a vége csak az tesz, 
hogy kénytelenek lesznek velünk békét kötni. 
S akkor újra homlokra tett ujjal kérdik, 
vájjon miért nyeltük le a Blumokat és a 
Buxbaurnokat ? Megjegyzendő, hogy kávé
főzőjük nincs nekik, pedig napi 1 forintot 
igéitek, ha ott ülnek. De inkább elmentek 
a szakegyletbe. Nem is tartózkodik ott 
tisztességes ember. Csak aljas áruló. Az is 
igen kevés.

A m unkásság akciója.
Mi ernyedetlen s folytonos munkát foly

tatunk a közvetítő ellen, amely csak abban 
áll, hogy a munkásokat felvilágosítjuk a 
kávésok szándékai felől. Erre nincs elég 
értekezlet, taggyűlés és nyilvános gyűlés, 
amit ne tartanánk. A munkásság szervezése 
és felvilágosítása a fontos. Hiába remény
kednek a kávésok a szakegyletek feloszla
tásában, még ha ez is megtörténnék, egy 
erős, szolidáris tömeggel állna szemben a 
munkaadók megapadt serege, amelylyel 
még szakegylete nélkül se tudnának el
bánni. Mi szervezzük a munkásokat, mert 
jobb konjunktúra mellett nemcsak a köz
vetítő tehetetlensége s hasznavehetetlensége, 
de saját erőnk is meg fogja dönteni ezt a 
bódét. A kérdés felzavarta mind a három 
szakma békéjét.

A közvetilő ellen e hó 14-én három 
nagygyűlést hirdetett a szakma munkássága. 
Délután 4 órakor volt a < Vörös Macskás
ban az első gyűlés, ahol két óriási terem 
zsúfolásig megtelt kávéházi és éttermi pin
cérekkel.

Elnök volt Zuckermandl Miksa elvtárs, 
jegyző Guttmann János elvtárs. A napi
rendet Vágó Béla elvtárs ismerlette s ki
fejtette a közvetítő céljait és veszedelmeit. 
Rámutatott a kávésok öngyilkos politikájá
nak következményeire s a közvetítővel 
szemben a legerélyesebb ellentállást és 
harcot hirdette. A szakegylet megerősítésére 
s a munkanélküliek fokozott segélyezésére 
is erősen kell igyekezni. Utána Vigh István 
elvtárs járult hozzá a fejtegetésekhez tar
talmas beszédében, amely után a gyűlés a 
következő határozati javaslatot fogadta el:

Határozati javaslat.
Kimondja az 1909. évi január 14-én, a 

cVörös Macskádban tartott szállodai, 
éttermi és kávéházi alkalmazottak nyil
vános gyűlése, hogy a kávésok munka
közvetítőjét károsnak és veszedelmesnek 
tartja úgy az ipar, mint a munkásság 
érdekei szempontjából, mert a koalíciós 
kormány részéről uszítva s az országos 
munkaadószövetség részéről beugratva, a 
munkások szervezeteit s gazdasági vív
mányait tönkre akarja tenni. Ezzel uj 
harcokat idéz elő, amelyek az ipart tönkre 
teszik.

Felhívja a nyilvános gyűlés Budapest 
polgárságának belátóbb részét s egyben 
a felvilágosodott s a haladást akaró"kávé
sokat is, hogy tiltakozzanak a kávésok 
egy részének barbár aknamunkája ellen, 
amelyet a kávéssegédek és kávéfőzők 
szervezetei ellen folytat, mert ez nem 
egyéb, mint megerősítése a koalíciós 
kormány kereskedelem- s iparellenes s a
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polgárság érdekeit is megfojtó reakciós 
antiszemita irányzatával.

Kimondja a nyilvános gyűlés, hogy a 
szállodai, éttermi és kávéházi munkások 
ezért kétszeres erővel küzdenek a ká
vésok céljai s közvetítője ellen, amely 
küzdelem csak akkor lehet sikeres, ha a 
munkásság minden erejét s képességét 
felhasználja a szakszervezetek megerő
sítésére, az összetartás még erősebbé 
tételére s ha áldozatkész lesz a kitartó 
munkanélküli testvérek segélyezésében. 
Megállapítja végül a gyűlés, hogy a szakma 
munkásainak békés munkáját s békés 
törekvéseit támadták meg a kávésok s 
épp ezért ezt a nyilvánosság előtt meg- 
bélyegzi s minden következményeit, a 
felelősséget a kávésok uszitóira hárítja.

Az esti gyűlésen, amely este 8 órakor 
zajlott le a «Vörös Macská'-ban, szintén 
nagy tömegekben vettek részt a kávés
segédek, éttermi segédek és kávéfőzők, 
akik zajosan tiltakoztak a kávésok merény
lete ellen. Elnök volt Hanisch Pál elvtárs, 
jegyző Ungur Mihály elvtárs. A napirendet 
Kovács József elvtárs adta elő egyórás 
beszédben, amelyben lerántotta a leplet a 
kávésok kormányheccelte szándékairól s 
erős összetartásra, a szakegyletek meg
erősítésére hívta fel a munkásságot. Utána 
beszéltek még Vágó Béla s Deutsch Artúr 
elvtársak s a határozlati javaslat egyhangú 
elfogadása után a hatalmas tiltakozó gyűlés 
véget ért.

A harmadik gyűlést hajnali 2 órakor volt.
Az agitációnak meg is van a kellő ered

ménye. Tisztességes ember és szakképzett 
munkás nem található a kutyáéiban. Min
denkinek a legerélyesebben kell dolgozni 
szakegyletünk erősítésén, a szakma munká
sainak felvilágosításán s a legmesszebbmenő

társadalmi bojkottot
kell végrehajtani a bódé csirkefogóival 
szemben. Ilyennel szóba állni, egy asz
talhoz ülni r vele nem szabad tisztességes 
embernek. Erezze az egész m unkásság  
u tá la tá t s megvetését. Majd meglátjuk, 
mit kap Vas Samutól cserébe azért, amit a 
munkásságnál elveszített az elveszett el
vetem edett és elaljasodott fekete.

Kapitalizmus, klerikalizm us; a szo
cializm us e kettővel verekszik s le 
fog ja  győzni.

SZEMLE.
Küzdelem a munkanélküliség 

ellen.
Súlyos vádak a hatalom  ellen.

A szállodai, kávéházi és éttermi munká
sok akcióját a szaktanács folytatta. Decem
ber 4-én tartott nagy nyilvános gyűlésün
kön felhívtuk a budapesti munkásságot, 
hogy a munkanélkül iség ellen küzdjön, 
annyival inkább, mert egész Európában a 
munkásmozgalmakban ez a pont nagyon 
a napirendre van tűzve. Itt pedig elviselhe
tetlen nyomorúság van. A szaktanács meg
hallotta szakmánk munkanélküliéinek kiál
tását s január 12-én nagy nyilvános munka- 
nélküli gyűlést hivott egybe, amelyen a 
nyomorgók ezrei vettek részt s amely a 
következő határozati javaslatot fogadta el:

Határozati javaslat.
A munkanélküliség okai a mai magán- 

kapitalisztikus termelési rendszerben rej
lenek. E termelési rendszer természetes 
folyományai a túltermelés és a gyakori 
gazdasági válságok. A technika haladása 
lehetővé tette, hogy a társadalom egy 
kis osztálya óriási vagyont harácsoljon 
össze, mig a dolgozó nép nemcsak nyo

morúságos munkabérért kénytelen munka
erejét es egészségét feláldozni, hanem 
gyakran ki van téve annak is, hogy ke
nyerét veszítse. Ezeknek a lehetetlen és 
ig^ságtalan állapotoknak megszünteté
sére törekszik a szociáldemokrácia, ameny- 
nyiben a termelési eszközökben való 
magántulajdon megszüntetését célozza. 
Es noha tény az, hogy a munkanélküli
ség és ennek káros következményei csak 
a szociáldemokrácia győzelmével szűn
nek meg végleg, tény az is, hogy a 
munkanélküliség által előidézett bajokön 
már a mai társadalmi viszonyok közt is 
lehet enyhíteni. Eddig Magyarországon 
a szakszervezetek voltak az egyedüli té
nyezők, amelyek egyrészt a munkabérek 
emelésével és a munkaidő rövidítésével, 
másrészt pedig a munkanélküliek segélye
zésével igyekeztek a munkásság helyze
tén segíteni. De a magyar kormány éppen 
ezeket az intézményeket üldözi. Mig a 
külföld sok városában a hatóságok anya
gilag segélyezik azokat az egyesületeket, 
amelyek munkanélküli segélyt nyújtanak, 
addig nálunk kicsinyes és alaptalan ürü
gyek alatt felfüggesztik vagy Jeloszlatják 
a szakegyesületeket.

Mindezek folytán a budapesti munka- 
nélküliek január hó 12-én tartott gyűlése 
tiltakozik a munkások egyesülési jogának 
elkobzása miatt és felhívja a müveit kül
föld figyelmét arra a szomorú tényré, 
hogy mig a munkáltatók Magyarországon 
a legteljesebb egyesülési szabadságot él
vezik, addig a magyar munkások egyesü
leti joga rosszabb, mint az orosz mun
kásoké.

A gyűlés végül felhívja a szakszerve
zeti tanácsot, hogy intézzen sürgős be
adványt a fővároshoz, hogy ez kezde
ményezzen községi munkálatokat, neve
zetesen a munkaalkalom fokozása és a 
házbéruzsora megszüntetése céljából, épít
sen munkásházakat, továbbá, hogy úgy, 
mint a külföld több nagy városa, Buda
pest főváros is segélyezze a munka- 
nélkülieket.

A szaktanács erre a felhívásra egy ha
talmas beadványt intézett a fővárosi ta
nácshoz, amely szörnyű vádat tartalmaz a 
mai rendszer ellen. Minden egyéb kom
mentár nélkül közöljük ezt az erős bead
ványt, amelyből mindenki megláthatja, hol 
az igazság. A beadvány megállapítja, hogy 
a munkanélküliséget lehet csökkenteni, bár 
teljesen megszüntetni lehetetlen. S bár a 
nyomort lehet enyhíteni, sem a főváros, 
sem törvényhatósága, sem a kormány ezt 
nem tette, sőt az előbb említett tényezők 
nyugodtan nézték, miként emelték lelket
len uzsorások az élelmiszerek árait és a 
lakbéreket. A szervezett munkásság a fő
város törvényhatóságát vádolja azért a szo
morú tényért, hogy a megélhetés Európa 
nagyvárosai közt a legdrágább Budapesten. 
Igaz, hogy a munkabérek az utóbbi évek
ben valamivel emelkedtek, de még koránt
sem oly magasak, mint a legtöbb külföldi 
városban és legkevésbbé sem elégségesek 
az emberséges megélhetésre. Az a magyar 
munkás, aki, ha csak rövid ideig dolgozott 
valamely külföldi városban és visszatér 
Budapestre, lehetetlen, hogy el ne kese
redjék, ha látja, hogy agrár államban drá
gábban fizeti a kenyeret, burgonyát, húst és 
egyéb élelmiszereket, drágábban lakik, mint 
akár az osztrák fővárosban. Szívesen szö
kik a kültelkekre, de amennyit megtakarít 
ott a házbéren, azt elszedik tőle a villamos
társaságok. Sehol a világon nem oly rossz 
és drága a közlekedés, mint Budapesten.

Miután a főváros nem tett semmit, hogy 
ezen a szomorú állapotokon segítsen, a 
munkásság maga igyekezett helyzetén segí
teni. Szervezkedett. Szakegyesületeket alko
tott, amelyek célul tűzték a tagok nevelését, 
a munkanélküliek, nyomorba jutottak, az 
özvegyek és árvák segélyezését. Hogy mit 
nyújtottak ezek a szakegyesületek, erre 
nézve néhány számmal szolgálunk.

1904 1907-ben eszközölt főbb kiadások
részletezése:

Munkanélküli segély 734.295'— K.
Utassegély  - 177.328'59 »
Rendkívüli segély— — — 50.50370 »
Betegsegély és temetkezési
.. járulék .........— --------  560.718'07 »
Özvegy-, árva- és rokkant-

segély ----------- --------  377.273-89 »
A központi irodák és a 

budapesti szakosztályok
lakbére .........................- 329.925-47 »

Összesen — 2,233.023-72 K.
Az 1908. év adataival még nem rendel

kezünk, de hozzávetőleg konstatálható, 
hogy ebben az évben a munkásszervezetek 
egy millió korona segélyt fizettek ki.

Ezek a számok eléggé igazolják a szak- 
szervezetek áldásos működését, de egy
úttal hangosan vádolják mindazokat, akik 
a munkások által teremtett eme kultúrintéz
ményeket üldözik.

A főváros számos intézményt és egye
sületet támogat anyagilag, amelyek nem
csak hogy a kultúrát vagy népjólétet nem 
fejlesztik, hanem ellenkezően a haladás és 
felvilágosítás útjába állanak. A munkás
egyesületek soha nem kaptak, de nem is 
kértek támogatást, noha ehez joguk volna, 
mert hiszen a főváros különböző hitfeleke
zeti egyesületeket támogat, akkor talán 
azokat is megilletné a támogatás, akiknek 
a főváros fejlődése és haladása elsősorban 
köszönhető, akik verejiékes munkával terem
tették azt a sok művészi alkotást és gazdag
ságot, amclylyel a főváros büszkélkedik.

Számos külföldi városban a községek 
nagy segélyben részesítik azokat a munkás
egyesületeket, amelyek tagjaiknak munka- 
nélküli segélyt nyújtanak, nálunk zaklatás 
és üldözés ju t osztályrészül a munkásszer
vezeteknek. A magyar belügyminiszter ugyan
akkor, midőn a munkáltatók egyesületei a 
legteljesebb szabadságot élvezik, midőn ki
zárásokat rendezhetnek, fekete listákat ki
bocsáthatnak, az iparosokat terrorizálhatják 
és magas pénzbírsággal sújthatják azokat, 
akik a terrornak nem engednek, a munká
sokat csak azért akarja megfosztani az 
egyesülési és gyülekezési szabadságtól, 
hogy nyomorúságos helyzetükön ne segít
hessenek. És ezt a kulturellenes, ezt az 
igazságtalan és inhumánus törekvést a fő
város is támogatja. Adatokkal tudjuk iga
zolni, hogy a főváros hivatalnokai, tisztelet 
a kivételnek, kéjjel és meglehetős rosszindu
lattal hajtják végre a belügyminiszter azon 
reakciós rendeletéit, amelyek a munkás
egyesületek eltiprását célozzák. Pedig a 
fővárosnak kötelessége volna lakosainak 
érdekeit mindenkivel szemben megvédeni. 
Kötelessége volna tiltakozni a belügyminisz
ter azon intézkedései ellen, amelyekkel a 
polgárokat megfosztják a legtermészetesebb 
jogtól, az egyesülési szabadságtól.

Hiszen csak néhány éve annak, hogy a 
főváros törvényhatósága bámulatos erélyíyel 
védte az úgynevezett alkotmányt. Állást 
foglalt a Fejérváry-kormány ellep és ennek 
rendeletéit nem hajtotta végre. És ma, mi
dőn hatvanezer munkásnak, hatvanezer 
dolgozó és hasznot hozó fővárosi polgár
nak legelemibb jogát lábbal tiporják, a 
fővárosnak nincsen tiltakozó szava, sőt 
mint már említettük, hivatalnokai még elő
segítik a jogfosztást.

Ezt látják és érzik a munkások és csak 
nagy lelki erejüknek és fegyelmezettségük
nek köszönhető, hogy jogos felindulásuk
nak csak békés tüntetéssel, 24 órai tömeg- 
sztrájkkal adtak kifejezést. De annyi bizo
nyos, hogy a munkások már nem hajlandók 
a korbácsütéseket nyugodtan eltűrni. Érzik, 
hogy a sok jogtalanság a kormány és a 
főváros részéről azért történik velük szem
ben, mert úgy a parlamentből, mint a 
főváros képviselőtestületéből ki vannak 
zárva és egyik főtörekvésük lesz, hogy a 
választójogot kivívják maguknak.

De nem ezt kívánjuk a tekintés Tanácscsal 
tudatni. Ma körülbelül húszezer munkás
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van Budapesten munkanélkül. Ezeknek 
sürgős segélyre volna szükségük. Az egye
sülési jogtól megfosztott munkások pedig
sérelmeik sürgős orvoslását várják. Ezért 
a munkanélküliek és Budapest szervezett 
munkásainak megbízásából azzal a kére
lemmel járulunk a tekintetes Tanácshoz, 
méltóztassék a munkások kívánságait a leg
közelebbi törvényhatósági közgyűlés napi
rendjére tűzni és a következőket indít
ványozni:

1. Budapest székesfőváros törvényhatósága 
tiltakozik a belügyminiszter azon intéz
kedései ellen, amelyek a munkások egyesületi 
jogának elkobzását célozzák és követeli, 
hogy az egyesületi szabadság minél előbb 
hatóságilag biztosíttassák.

2. A főváros építsen sürgősen munkás- 
házakat.

3. A főváros szubvencionálja mindazokat 
az egyesületeket, amelyek tagjaiknak munka- 
nélküli segélyt nyújtanak.

Ezek volnának azon kívánságok, amelyek 
sürgős megvalósítást igényelnek. Kérjük 
ezek pártolását. Kiváló tisztelettel

a munkanélküli és a szervezett 
munkások megbízásából •

Jászai Samu
a magyarországi szakszervezeti tanács 

titkára.

Imádság és m unkásmozgalom.
Imádságot hirdetett a nagy munkanélküli

ség okozta nyomor enyhítésére Anglia 
Manchester városának püspöke. A kor
mánynak a múlt hónapról szóló kimutatása 
szerint több millióra megy a munkanélküliek 
száma, akik a legrémesebb nyomorban 
sínylődnek s kétségbeesett reménytelen
séggel néznek a szigorú tél még keményebb 
szenvedései elé. A nyomorgók hihetetlen 
szenvedése hatotta meg annyira a derék 
püspököt, hogy jónak látta imádkozni az 
éhezőkért. Az éhezők korgó gyomra azon
ban nem csillapult az imádságtól egy cseppet 
sem, tovább marcangolta a kínzó, gyötrő 
éhség az ártatlan gyermekeket is. Erre a 
püspök arra szólította fel egyházmegyéjének 
papjait, hogy a nyomorgók javára gyűjtést 
rendezzenek a templomban.

A pap valóban csak papolni tud. Segíteni 
a munkásság baján csak a munkásság képes, 
senki más. Itt adunk pár számot, amely 
ékesen tanúskodik arról, hogy csak a szak
egyleti s sztrájkmozgalom az. amely egyedül 
képes rendesen segíteni a munkás baján. 
A németországi munkások sztrájkmozgalmai
ból kiderül, hogy támadó mozgalmak közül 
4599 teljes eredménynyel végződött. Az 
elért kedvezményekben 4Ö2.200 munkás 
részesült. Részleges eredménynyel 1338 moz
galom végződött; az előnyöket 1S6.UŐ0 
m u nkás élvezi. Eredménytelen 475 moz
galom volt, mely 51.000 munkást sújtott. 
A védelmi harcok közül 050 esetben 180.400 
résztvevővel teljes eredmény nyel. 125 eset
ben 5óó0 résztvevővel részleges eredmény
nyel s végül 306 esetben 9970 résztvevővel 
eredménytelenül végződött. A 108 esetben 
19.230 munkás javára teljes eredménynyel 
végződött, 135 kizárás 46.200 munkás javára 
részleges eredménynyel és 112 kizárásnál 
a munkáltatók győztek, amennyiben a mun
kások 27.550-en kénytelenek voltak vissza
vonni követelésüket.

A harcolók támogatására a szakszervezetek 
összesen Itt,.'HU.OSI márkát fordítottak.

Óriási összegekre rúg s óriási előnyöket 
zár ír agába ez a hatalmas mozgalom. S ha 
már Németországban vagyunk, egy pillantást 
vethetünk a szakegyleti mozgalomra. Az 
országos statisztikai hivatal összegyűjtött 
adata szerint 1908. év harmadik negyedében 
a következő munkanélküli és utassegélyeket 
fizették ki: férfiaknak munkanélküli segélyre 
1,198.280 napra 1,619.424 márkát. Utas
segélyre 289.797 napra 314.705 márkát. 
Nőknek munkanélküli segélyre 48.309 napra 
36.115 márkát. Utassegélyre 137 napra 131 
márkát. A szakegyletek összesen kifizettek 
segélyezésre: egymillió kilencszáznegyven- 
ezer négyszázötvenöt márkát.

4. oldal Magyarországi

A német fémmunkás-szövetség pedig \ 
1891 augusztus 1-től 1907 december végéig 
a szövetség a következő összegeket fizette 
ki különféle támogatásokra:

Szállodai, Éttermi es Kávéházi Alkalm azottak

Utassegélyre — 1,774.727 márkát
Költözködési segélyre- 231.930.
Betegsegélyezésre 2.872.229
Munkanélküliségre — 3,460.370 »
Sztrájksegélyre 
Rendszabályozottak se-

13,794.056 >

gélyezésére — — — 623.943 »
Rendkívüli segélyre - 663.238
Halálozási segélyre — 73.147 »
Jogvédelemre....... - — 393.989 »

Összesen 23,877.632 márkát
Ezekhez a számokhoz nem kell bővebb 

kommentár. Ki segit jobban a munkásokon, 
a papolás-e vagy pedig szakszervezet ?

Társadalom tudom ányok Szabad Is
kolája IV., Károly-körut 14, II. emelet. 
Telefon 102—82. 1909 január—április. Az 
igazgatóság felhívja a szociológia és segéd- 
tudományai iránt érdeklődök figyelmét az 
iskola január 29-én kezdődő uj félévére, 
amelyben a munkástanfolyamok VI. soro
zata és a felsőbb tanfolyamok V. sorozata 
nyílik meg. Előadásokat tartanak: Balázs 
Béla: A művészet, mint élet. — Ugyanaz: 
Költői olvasmányok (szeminárium). — Dr. 
Braun Róbert: Henry George és a föld
kérdés. — Bresziovszky Ernő: A művé
szeti irányok változása. — Dr. Dalmady 
Zoltán: A szérumgyógyitás elmélete. — j 
Dániel Arnold: A történelmi materializmus j 
módszertanához. Dr. Frank Miksa: Jog | 
és igazságszolgáltatás. — Dr. Fülöp Zsig- \ 
mond: Van-e állati lélek ? — Dr. Harkányi J 
Ede: A nő társadalmi szerepe. — Dr. 
Hcrtzka Tivadar: A munka szabad szer- : 
vezete. — Ignotus: Irodalom és politika, j
— Dr. Jánosi Imre: Fizikai alapfogalmak, j
— Dr. Jászi Oszkár: Szociológiai olvas- | 
mányok (szeminárium). - Káplány Géza:
A világbéke problémája. — Dr. Rrejcsi 
Rezső: A vámpolitikáról. — Dr. Kunfi 
Zsigmond: Petőfi. Lakatos László: 
Guglielmo Ferrero és iskolája. Dr. 
Lukács György: Shakespeare müve. — 
Prof. Róbert MichelS: Geschichte des So- 
zialismus in Halién im Ralimén dér wirt- 
schaftlichen Entwicklung des Landes dar- 
gestellt. — Pásztor Mihály: A magyar 
uzsoratőke. — Dr. Rónai Zoltán: A tudo
mányos szocializmus egynémely problé
mája. — Dr. Somogyi Mihály: A vegytan 
az álkimiától a rádiumig. — Ugyanaz:
A műszaki kémia eredményei és a táplál
kozási kémia. Schöpflin Aladár : A régi 
és uj iró. — Dr. Szabó Ervin: A kommti , 
nista kiáltvány olvasása és magyarázása 
(szeminárium). — Dr. Szende P á l: Magyar- 
ország története 1867 óta. — Dr. Székely 
Aladár: Jogpolitikai előadások. Tarczai 
Lajos: A magyar parlament története. — 
Dr. Varró István: Néprajzi séták a mú
zeumban (szeminárium). — Vágó József:
A szociálpolitika legújabb irányai. — Dr. 
Vüildner Ödön: Az orosz szépirodalom 
Tolsztoj óta. — Felhívjuk a t. hallgatókat, 
hogy torlódás elkerülése végett idejekorán 
Jelentkezzenek beiratkozásra. Beiratkozások: 
január 27. és 28-án este 7--8 óráig. —• 
Tandíj: 1. Az első félévben beirt munkás
hallgatók régi látogatójegyük alapján újat 
kapnak. 2. Újonnan beiratkozó munkások 
5 korona tandijat és 2 korona beiratási 
dijat fizetnek. 3. Felsőbb tanfolyamok dija 
8 korona és 2 korona beiratási dij. Belépő
díj egyes tanfolyamra 3 korona, egyes 
órára 1 korona. Bővebb felvilágosítás és 
részletes órarend dr. Harkányi Ede titkár
nál (Vili.. Szentkirályi-utca 51. szám, tele
fon 65—65) délelőtt 11—12 óráig kapható. 
Megokolt kérelemre az egész vagy fél tan
dijat előlegezi az igazgatóság.

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

Kávéssegédek köréből.
Munkanélküliek részére befolyt ado

mányok London-kávéház 7-50, Sommer 
8'—, Continental S'20 Balaton 8’—, Men
tőn 6-20, Metropol 2' , Adria 7-—, Palermo
5-50, Intim 1'8(1, Helvétia 8-—, Louvre20‘—, 
Műcsarnok 660. Cirkvenica 7-42, Opera 
—■80, Lidó 5 40, Kör 9‘90, Damjanich 3‘60, 
Berber Leó 520, Magyarország 5‘50, Rémi 
sz. k. 7-—, Alkotmány 2‘ , Árpád 11-20,
Herzl 2-—, Terézvárosi 11‘40, Corvin P70, 
Ferencvárosi 3‘—, Pannónia (Újpest) 6-80, 
Magyar Színház 2-20, Venezia 450, Erzsé- 
bet-téri kioszk 7 —, Miénk-kávéház 7‘50, 
Bauer Ferenc főpincér 2 —, Amor-kávéház 
8‘—, Nádor (Lipót-körut) 10‘40, Vigalmi 
bizottság 2-70, Oktogon (persely) 2‘26, 
Kisfaludy-kávéház 4‘50. Turin 7-40, Újvári
5- 20, Pannónia 16‘—, Hungária 3 30, Meteor 
830, Emke 4-—, Ulits 7-50, Lázár 360, 
Magyar Világ 6‘20, Mátyás király (gyüjtő-iv) 
15-—, /Mátyás király (p. dugópénz) 13 50, 
Tátra-mulató 6‘—, Muzeitm 240, Szalon
6- 20, Riviéra 10‘— korona.

Taggyűlés. F. hó 7-én jól sikerült két
taggyűlésünk volt, amelyeken százkUeno 
ih let volt Jelen. Az érdeklődés felébre
désének ez örvendetes tényét mindőn meg
állapítjuk, konstatálnunk keli, hogy a kávésok 
merénylete azzal a kutyaóllal valóban meg
fizethetetlen agitációs anyagul szolgál s 
nem remélt mozditó ereje a szervezkedésnek. 
A szaktársak rendkívül érdeklődnek az 
összes, a szakegyletben történt dolgok s a 
mozgalom minden fázisa iránt s erre vezet
hető vissza taggyűléseink s nyilvános 
gyűléseink nagy sikere s látogatottsága. 
A taggyűlés a kávésok közvetítésének kérdésé
vel foglalkozott, azonkívül a szervezettség 
követelményeivel, remélhetőleg azzal a 
hatással, amely a szolidaritást erősítette meg.

A szervezett kávéssegéd kö te les
ségei. Agitálni, agitálni s agitálni. Eddig 
úgy tagdíjbefizetéseink, mint bizalmiférfi- 
üléseink, taggyűléseink s nyilvános gyűléseink 
az egyletünk erejét s az érdeklődés fokozó
dását bizonyítják. Épp ezért ma, amikor 
eltévelyedett munkástársaink visszajöttek, 
mindenkinek kötelessége, hogy a lcg- 
energikusabb akciót vigye keresztül min
denütt, hogy szépen fejlődő mozgalmunk 
a munkásság egész tömegének egybe- 
tömöritésével végződjön minél gyorsabban. 
Ennek elérésére a kötelességtudást és áldozat- 
készséget kell mindenkiben kifejleszteni, 
mert a kötelességek pontos teljesítése a 
fokmérője a mozgalom erejének. Épp ezért 
mindenkit serkenteni kell tagdíjának be
fizetésére s a lapjáruiék pontos befizetésére. 
Azonkívül, bár üzleteink nagyobb része 
küld bizalmiférfit, ahol nincs, ott haladék
talanul válasszák 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 esetben segíthessünk szaktársainkon. 
Pontos jelentéseket kérünk különösen a 
következőkről: hol helyezett ügynök, 
hol n incs betartva a szabadnap, hol 
n incs freg a tt, hol volt kézalatti he
lyezés, hol volt őnajúulkozás, hol 
hosszubodott meg a m u n ka id ő .

Ezenkívül bejelentjük, hogy ott, ahol 
valamely baj vagy panasz merült fel, házi- 
évtekexleteket tartunk, amelyen meg kell 
minden meghívott munkásnak jelennie.

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

A berlini m agyar pincér elvtársak 
asztaltársaságot alakítottak, amelynek a ve
zetősége a következőképpen alakult meg: 
Kapitány László elnök, Vadas H. Rezső 
jegyző, Láng Imre pénztáros, Bálik János 
ellenőr.

Szaklapja



moo
Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 5. oldal

Ha valamely szaktárs Berlinbe téved, ke
resse fel okét, ahol testvéri, elvtársi szere
tettel fogadják, útbaigazítják s ha kell, uti- 
segélylyel ellátják. Cim: Kommandanten- 
strasse 42. Restaurant Czike.

Felkérjük ama szaktársakat, hogy akik
nél naptárak vannak elszámolásra, azok a le
hető legrövidebb idő alatt' ezekkel számol
janak le. A titkárság.

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

1908 december II. Qottlieb Lajos.
A bizalm iférfiakat felhívjuk, hogy ha 

esetleg valamelyikük meghívót nem karma, 
azért a szokott helyen s szokott időben 
okvetlenül megjelenjen, mert mindenki tudja, 
hogy ma ránk nézve mily fontos szerveze
tünk kiépítése és az információ adása és 
kapása úgy a szakegylet, mint a munkás
ság részéről.

Esküvő. Steril Ligát szaktárs január 
31-én tartja esküvőjét Fischer Sarolta 
kisasszonynyal.

Éttermi segédek köréből.
A töm egsztrájk és az éttermi pin

cérek. A budapesti szállodások, vendéglő
sök és korcsmárosok ipartársulata és a 
budapesti pincéregylet vegyes bizottsága 
pénteken ülést tartott abban a tárgyban, 
hogy a december 31-iki tömegsztrájk 
szerződésszegést képezi-e ?

A bíróság tagjai egyhangúlag kimondot
ták, hogy a december 31-iki tömegsztrájk 
nem volt szimpátia-sztrájk, mert a munkál
tatókkal szemben nem támasztottak köve
teléseket. Minthogy a tömegsztrájkot a szo
ciáldemokrata párt proklamálta, a sztrájk 
tehát politikai jellegű s mint ilyen nem ké
pez szerződésszegést.

A Frenreisz-sztrájk. Frenreisz István 
ur József-körut 52. sz. alatt lévő éttermében 
tarthatatlan viszonyok uralkodtak s igy az 
alkalmazottak egy bérmozgalommal, kivív
ták Frenreisz úrtól a kollektív szerződésben 
megállapított /ogokatés előnyöket. Azonban 
Frenreisz ur nem tudta beleélni magát 
abba a helyzetbe, hogy az alkalmazott is 
ember, akinek vannak jogai, amelyeket res
pektálni kell. A szerződés megkötése után 
is folytatta a módszert úgy, mint az a 
szerződés előtt volt. A legcsekélyebb, sőt 
megrendelt panasz is elég volt arra, hogy 
a pincért kilökje az utcára. Igen durva ki
fejezésekkel illette a munkásokat, olyanok
kal, amiket csak műveletlen ember szájából 
hallani. Gyönge, az ipartörvény által is ki
fogásolható borfiukat alkalmazott, akiknek 
még a szerződés értelmében járó 4 koronát 
se fizette meg, ellenben élvezhetlen enni
valót kaptak s jéghideg, fütetlen szobát. A 
konyhai segédszemélyzet lakásviszonyai is 
tarthatatlanok voltak, sőt a munkabéreiket is 
lenyomta. Ezek miatt a személyzet sztrájkba 
lépett. Sztrájktörőt hamarjában nem kapott 
Frenreisz ur s igy családtagjaival s pár 
felöltöztetett klozetos asszonynyal igyeke
zett az üzemet fenntartani, kikhez később 
pár kiérdemesült ősbudavári virág csatla
kozott 1 rendőrfogahnazó, 6 darab 
András és 2 spicli védelme alatt. Frenreisz 
ur, akinek a vendéglője azóta gén keveset 
ér, nagy ujságháborut kezdett, de ezzel 
semmit el nem ért, mert a békéltető bi
zottság azóta foglalkozott a kérdéssel és 
kimondotta, hogy Frenreisz ur szerződés
szegést követeti el. Ez feltétlenül indokolttá 
tette a sztrájkot, bár itt egész őszintén ki 
kell mondanunk, hogy nem volt jogos és a 
békéltető bizottság is ebben az értelemben 
határozott. Ha kollektív szerződés van, 
akkor nekünk kell az elsőknek lenni, akik 
azt betartjuk s akárminő jogtalanság esik 
is velünk, be kell várni a békéltető bizott
ság döntését. A mozgalomban első a fe
gyelem. Ha minden munkás1* a saját feje

után cselekszik, akkor az összesség érdekeit 
sérti, mert esetleg indokolatlan s jogtalan 
sztrájkokra kell kiadni az összesség által 
befizetett sztrájkalapot s esetleg meggon
dolatlan tettek által fölösleges zavarokat 
idéznek elő az egész mozgalomban, amely
nek esetleg ezrek isszák meg a levét. Fő a 
fegyelem, a nyugodtság, a hideg, észszerű 
kiszámítása a cselekedeteknek, csak akkor 
vagyunk képesek az olyan állapotokat az 
iparból kiküszöbölni, mint aminők a Fren- 
reisz-éttermet is éktelenitik.

Jegyzőkönyv, felvétetett a B. P. E. 1908 
december 23-án tartott választmányi ülésén. 
Jelen voltak: Vassel G. elnök, titkár és 15 
választmányi tag.

Elnök bejelenti Keszey Vince pénztáros 
lemondását, amit a választmány tudomásul 
vesz. Gremen Kálmán Porjesz Samu vá
lasztmányi tagot ajánlja pénztárosnak. Por
jesz. gondolkodási időt kér, mire a választ
mány kimondja, ha Porjesz S. nem vállalja 
a penztárosságot, elnök bízzon meg egy 
erre alkalmas választmányi tagot.

, Bemutattatott Bánfalvy István és Weisz 
József beteg egyleti tagok segélyiránti ké
relme. A választmány 20—20 koronát sza
vaz meg. Elnök bemutatja Blázy Vilmos 
pótkérvényét, melyben a csatolt számlákkal 
igazolja, hogy az általa készített színpad 
135 koronával többe került, mint azt a 
költségvetésben előirányozta. Kéri a 135 
korona különbözet megszavazását.

Hosszabb vita után a kért összeget a vá
lasztmány megszavazza.

Kimondja továbbá a választmány azt, 
hogy a hivatalos szaklapnak a már régeb
ben megszavazott szubvenciót 1909 január 
hótól kezdődőleg folyósítja.

Végül a választmány megbízza Vassel 
Gusztáv elnököt, Nagy Lászlót és Biró 
Dénes választmányi tagokat, hogy a taka
rékpénztárnál az egyesület pénzének be- és 
kivételét eszközöljék.

Jegyzőkönyv, felvétetett a B. P. E. 
1909. évi január 5-én tartott választmányi 
ülésén. Jelen vannak: Kopcsinovits Antal 
második elnök, titkár és 16 választmányi 
tag. Bejelenti elnök, hogy a pénztárosi 
teendők elvégzésével Nagy László könyv
tárost bízta meg, a könyvtár vezetését pedig 
Tenk Mátyás vállalta magára. Elnök intéz
kedését a választmány jóváhagyja.

Titkár arról tesz jelentést, hogy az egye
sület körleveleket készítetett, amelyek ki fog
nak küldetni fürdőkre és a helybeli főnö
kökhöz. Elnök arról tesz jelentést, hogy 
Pécs Lajos pénzbeszedő helyett ideig
lenesen Rózsavölgyi Béla lett megbízva 
a pénzbeszedéssel.

Tenk M., Gremen K. és mások felszóla
lása után az elnökség intézkedéseit a vá
lasztmány tudomásul veszi. Ruszler József 
és Szuhay István segély iránti kérelmük 
nem volt teljesíthető.

Kmf. Schönherr, jegyző.
Nyugtázások. Múlt év december 16-án 

tartott estélyre utólagosan felülfizettek: 
Gaál I. 2.—, Központi vásárcsarnok sze
mélyzete 3.—, Wilinger B. 1.—, Berrihord 
N. 1.—, Balogh K. 1.—, Varényi K. 1.—. 
Munkanélküli alapra befolyt: «Saskör» 
Szarka J. főpincér 1. , Fehér J. —.40, 
Holczer F. —.40, Csákány J. —.40, Vrab- 
cek E. —.20, Szita L. —.20, Brückler T. 
—.20, «Kisegitők» Reindl J. —.10, Spesnyi
— 10, Váli —.10. Tüdős —.10, Lazrák
-  .10, Cservánánczky —.10, Bonczó —.10.

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

Az étterm i segédek bizalmiférfi-testü- 
lete minden hétfőn délután 4 órakor (Teréz- 
körut) 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.

Önajánlkozás. Egyike vagyok a legjobb 
étlapiróknak s rokona vagyok R. urnák. 
Ezen címeket két levélből vettük. A dolog 
úgy esett meg, hogy a két levél egy jól (?) 
szervezett szaktársunktól ered. A két levél 
rendeltetése az volt, hogy K. M. szaktárs
nak a fenti címek segélyével oly üzletben 
szerezzen alkalmazást, ahol abban az idő
ben változás nem volt. Meg kellett emlé
keznünk az önajánlkozás eme fajtájáról 
azért, mert a t. szaktársak, akik ilyen mó
don akarnak jutni üzletbe, kétszeres bűnt 
követnek el a szervezkedés ellen. Részben 
kijátszák a kollektív szerződést, másrészt 
elősegítik a megszerzett jogok megnyirbá
lását, amivel nemcsak önmaguknak, de az 
összességnek anyagi károkat okoznak. Jó 
lesz az ilyen urakat szemügygye! tartani.

Kávéfőzők köréből.
Tanulságok.

Az idő kereke ismét lendült egyet előre. 
Remény, vágy kél a szivekben, vájjon mit 
hoz az uj esztendő? . . .  Mindenki szívesen 
elfeledi a múlt keserveit, csalódását abban 
a reményben, hogy az uj esztendő helyre
hoz mindent.

Az elmúlt év keservei nem nyújtottak 
tápot az újabb év bizalmához. Mi, a mindig 
szegény, mi, a senki fiai, mi, a kitagadot
tak és mi, a sorsüldözöttek, ugyan mibe 
is vethetnénk reményeinket, ha a múlt 
keserveiből merítünk erőt, a jövő csak küz
delem lehet.

De vagy tán mégis van változás! Mert 
a múltat egy pillanatra átvizsgálni, minden
kor sok tanulsággal járhat. A múltból pél
dát meríthetünk, okulást szerezhetünk, 
következtetéseket vonhatunk le a jövőre. 
Amit rosszul csináltunk, azt igyekszünk 
jobban csinálni, amit jól végeztünk, azt 
folytatjuk továbbra is, a mulasztottat helyre
pótoljuk. így kapcsoljuk egybe a külön
böző idők részeit egy nagy egészszé.

Ősi szokás szerint elmélkedni keli az 
elmúltak fölött. Mert reánk, kávéházi mun
kásokra, a lefolyt esztendő különösen sok 
és súlyos tanulsággal szolgál. Nehéz esz
tendő volt ez reánk nézve mindenképpen. 
Volt módunkban eléggé, megismerni úgy 
a hatóság, mint a munkaadók atyai gon
doskodását. A törvényességnek még a lát
szatát sem törekedtek megőrizni a mi jó 
munkaadóink, hanem felrúgtak mindent, 
ami akadály volt előttük, csak azért, hogy 
bennünket, öntudatos munkásokat, meg
semmisítsenek, hogy belőlünk az öntudatot 
csirájával együtt kiölhessék és a «sárga» 
huligánok uszályhordozói legyünk.

Az üldözéssel azonban nem bírtak ben
nünket meggyengiteni. Csak azt lehet le
győzni, aki önmagát elhagyja, önmagával 
nem törődik. A mi erőnk sokszorosan ele
gendő ahoz, hogy ellenfeleink támadását 
visszaverjük. Ha mi egyek vagyunk, akkor 
nincsen olyan hatalom, mely elbánhatna 
velünk.

Ez uj év kezdetén tehát mi is vissza
tekinthetünk szervezkedési életünkre, hogy 
a múltak hibáiból, ami tanulság, levonható, 
azt, a jövőben hasznosan értékesíthessük.

Éppen azért, amikor naponta uj támadá
sok módjain törik fejüket a munkáltatók, 
indítsatok szaktársak akciót, ahol csak meg
fordultok, a kishitüek között. Hívjatok össze 
értekezleteket akár mindennapra, hatoljatok 
be a szervezetlen, az indifferens munkások 
gondolatvilágába és romboljatok ott le min
dent, ami csak egy szállal is a maradiság- 
hoz köt.

Ha üzletekben vagy az utcán nem tud
játok meggyőzni az indifferenseket a szer
vezet szükségességéről, menjetek el a 
takásaikra, családjaik körébe és hirdessé- 
lek ott a szociáldemokrata munkásság igaz
ságait.

Van-e közöttetek egy is, aki nem hive a 
haladásnak? Van-e olyan, aki teljesen meg
van elégedve sorsával s nem akar a mainál



ö. oldal Magyarországi

jobbal? Azt hiszem, erre a kérdésre azt a 
határozott és egyhangú választ halljuk: 
nem vagyunk megelégedve!

S a mai korhadt rend, a mai tűrhetetlen 
viszonyok helyett s az osztályuralmon ala
puló társadalom helyébe egy szebb, egy 
jobb, szabad társuláson nyugvó társadalmat 
akarunk, ahol nincs elnyomó s nincs el
nyomott.

Az igazi testvériségen s teljes egyéni 
szabadságon alapuló társadalom ez, amelyért 
küzdenünk kell. Mert csak mi, proletárok, 
vagyunk hivatva a küzdelemre.

S a küzdelem nyomán fakad a győze
lem. De hogy kell küzdenünk? Meg kell 
ragadni minden eszközt, ami csak egy lépés
sel is közelebb hoz bennünket végcélunk
hoz, a gazdasági és kulturális felszabadu
láshoz. Mert a jövő társadalma a szabadság 
társadalma.

Nekünk, kávéfőzőknek és konyhalegé
nyeknek s általában mindeb elnyomott 
proletárnak ki kell vennie részét a küzde
lemből s a legelső küzdelem az, hogy a 
közönyösséget, a nemtörődömséget küzdje 
le először minden munkás. S helyébe a 
lelkesedést, a szabadság utáni vágyat ültesse 
szivébe. S az ember, ki mindent alkot, 
abban nem volna lelkesedés a szabadságért ? 
Az ember ne tudna oly célt felismerni, oly 
társadalmat, amely egyenlő jogokat ad az 
élvezethez az egyenlő termelési kötelezett
ség ellenében? Ez a cél, amelyért az el
nyomott proletárság küzd, e célra szervez
kedik a kérges tenyerű, elnyomott rabszolga 
nép az egész világon.

igyekezzünk mi is, kávéfőzők és konyha- ! 
legények, e célt teljes valóságában meg
ismerni és százszoros erővel s lelkesedés
sel minden magánérdekeket mellőzve, 
közösen a szervezkedés nagy munkájához 
hozzálátni.

S ha visszatekintünk arra a munkára, 
amely néhány éves múltként áll mögöttünk, 
ez a munka csodálattal tölthet el vala
mennyiünket. Mennyi nemes igyekezet, 
dicséretes ügybuzgóság, lelkesedés, a vég
letekig való kitartás, a küzdésben töltötte 
el a magvető és a gyümölcsérlélő szaktár
sak lelkét a kezdet-kezdetétől a mai nap
jainkig.

Mennyit kellett szenvedniök, mennyit 
kellett fáradozniok s közben az önfeláldo
zásnak milyen szédítő magaslatára jutottak 
el szaktársaink, amig a régi rendszerből a 
mai erőt képviselő egyesületet felépítették.

Milyen gyenge, tehetetlen bábuk voltunk 
akkor! S milyen hatalmas erejű tábor áll 
mögöttünk ma! Igaz, hogy hosszú időbe 
került, mig a munkásság felismerte gazda
sági elnyomatását és öntudatra ébredve, 
nyomasztó helyzetén a szervezkedésben 
rejlő erő segélyével igyekezett javítani, 
hogy nehéz napi munkájáért magának és 
családjának a megélhetésre szükséges elő
nyöket megszerezhesse.

A szervezkedésben rejlő erő révén, a 
szervezett munkássággal együtt mi, kávé
főzők és konyhalegények is, kisebb-nagyobb 
eredményeket értünk el és többször vertük 
vissza munkáltatóinknak a munkabérek le
nyomására irányuló törekvéseit.

Ebből láthatjuk, hogy csakis öntudatos 
szervezkedéssel és erős összetartással ér
hetjük el a győzelmet. Ne tűrjünk meg 
közöttünk olyant, aki szervezetünknek nem 
tagja, hanem csak élvezni akarja a mások 
küzdelmének hasznát.

Ezzel egyúttal megjelöltük már a jövendő 
útját is, hogy mit kell tennünk a jövőben. 
Erősen állni a szervezet mellé. Aki nem 
támogat bennünket, az nem tartozik mi- 
hozzánk.

Fogadjuk meg az uj év kezdetén, hogy 
minden lehetőt elkövetünk ezután is az 
összetartás és egyetértés megteremtésére 
valamint megszilárdítására. És ne csak meg
fogadjuk, de meg is tartsuk. Ekkor, de 
csakis ekkor bizonyos, hogy a közel jövő
ben nagy változások állnak be sorsunkban.

Oondoljunk a múltra és tanuljunk belőle 
a jövőre. Bereczky Lajos.

Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalm azottak

Harcban.
Néhány hete annak, hogy a fekete gróf 

a kávéfőzők egyletére pecsétet nyomott. S 
ezzel megbénította egy kulturmissziót telje
sítő intézmény működését. Magukat az 
egyesület tagjait pedig kóbor kutyaként az 
utcára verve, kiszolgáltatta a kávés urak 
alávaló bosszújának.

Nem akarok én most azzal a jogtiprás 
jelentőségével foglalkozni, amely jogtiprást 
a fekete gróf elkövetett, csak azt óhajtom 
megállapítani, hogy még nem volt idejük 
az üldözötteknek magukhoz jönni a meg
lepetésükből, amikor már megjelentek a 
láthatáron a mi nagylelkű jóakaróink, a 
kávés urak és nyugodt lélekkel kezdték 
folytatni piszkos munkájukat. A legelső 
feladatuk egy közvetítőnek csúfolt rab
szolgatelep megteremtése volt.

Azt hitték, hogy régi vágyukat kielégí
tendő, elérkezett az idő, amidőn az átko
zott, a gyűlölt szakegyietnek utolsó p8rci- 
káját is eltiporhatják.

Hogy annál biztosabb legyen az ered
mény, a legtekintélyesebb elnök urat állí
tották ki a bódé elé kikiáltónak, aki hűsé
gesen teljesiti kötelességét és a rabszolga- 
telepet annyira feldicsérte, hogy még maga 
is elszégyenlette magát. Mézesmadzag
képpen egyéni szabadságról prédikált az 
elnök ur és az ajtó mögé két rendőrt buj
tatott.

A meglevő munkabérek épségben tartá
sát Ígérte meg nagyképűen és nyolc napi 
munkájuk eredménye után, hetenként 
ti korona m im  kahé-r csonk Húst vittek  
keresztül.

A pihenőnapok biztosítását természetes
nek tartotta a legújabb munkásapostol ur 
és ime ntu már 10—13 üzletben eltö
röltek az eddig szokásban roll p ih en ő 
napot. De minek soroljuk tovább, éppen 
olyan süket fülekre talál ez ottan, mint az 
a béketervezet, amelyet annakidején éppen 
az elnök ur kezeihez juttattunk és amelyet 
az elnök oly nagy gonddal rejteget az 
íróasztalának mélységes fenekén.

Hogy miért?
Csak azért, mert egy pár kávés urnák 

nem illenék bele a programmjába, hogy 
béke legyen.

Valóban szégyene a kávés uraknak, hogy 
akaratuk ellenére, ma egy pár jó ur ugy- 

| szólván az orruknál fogva vezeti őket.
Ezzel az őrjöngéssel pedig az ipart és 

vele együtt önmagukat gyilkolják le.
Pillanatokig megbéníthatják mozgalmun

kat, pillanatokig az önöké lehet a babér, 
de ha mi százszor elbukunk, százegyedszer 
ismét talpra állunk és ezután úgy és akkor 
állunk bosszút, amikor ez nekünk éppen 
jól esik.

Éppen ezért hagyjanak fel tehát azzal a 
csalóka reménynyel, hogy eltipornak ben
nünket, mert ez az eltiprás nagyon, de 
nagyon drága mulatság lenne önöknek.

A józanabb, a békeszerető és modernebb 
gondolkodású kávés uraknak kötelességük 
megakadályozni azt az anarchiát, amely ma 
a szakmánk terén dúl. S ha lehet, mint 
ahogy lehet becsületes békét kötni, akkor 
az ipar és a kávés urak jövőjének az érdeke 
követeli meg, hogy békét kössünk, mert 
ne feledjék az urak, hogy mindent, de 
mindent meg lehet fizetni, csak a közön
séget nem. Már pedig azok az emberek, 
akik kiállták az öt hónapos küzdelmet, akik 
össze hagyták törni az utcán magukat, 
akik kibírták a börtön levegőjét, akik az 
egyesületük szétveretése után ma is együtt 
vannak, m ais megvan közöttük a szolida
ritás, azok egy kedvező alkalommal megint 
készek a tisztelt urakat megtámadni bátran 
s győzni is. Jobb lesz ezt urak megelőzni.

Karikás.
Közgyűlés

A budapesti kávéházi alkalmazottak szak
egyesülete január hó 11-én tartotta meg 
tisztújító közgyűlését.

A közgyűlést nagyon fontos szervezeti 
és elvi jelentőségű események előzték meg.

S bár milyen nagyon szeretnők is az ese
ményeket itt bővebben fejtegetni, sajnos, 
még sem tehetjük meg, mert a jelenlegi 
helyzetet nem tartjuk elég alkalmasnak arra, 
hogy ilyen nagy s szervezetünkre úgy
szólván életkérdést képező eseményeket 
ma nyilvánosságra hozzunk.

A közgyűlést megelőzőleg Kovács József 
elvtárs ismerteti a fenti egyesület alap
szabályait és ajánlja, hogy ezt a közgyűlés 
úgy módosítsa meg, hogy a konyhaiegenyek 
is rendes tagjai lehessenek azegyesületnek.

Majd a közgyűlés tisztikarának a meg
választása után a vezetőség választását ej- 
tettét meg.

A választás eredménye, amely méltán 
meglepheti azokat, akik az egyesület belső 
életével nem ismerősek, azt hiszük, elég 
garancia lesz arra, hogy hz egyesületünk 
ezen az örökre nevezetes közgyűlésén arra 
a színvonalra emelkedett, amely bátrán áll 
meg a harctéren az összes szakszervezetek 
mellett. A vezetőség pedig, amely mind 
kipróbált szakfársakból áll, biztosíték arra, 
hogy az egyesület abban az irányban fog 
működni, amely irányban egy öntudatos 
proletárszervezetnek működni kell.

Egyébként a következő elvtársakat vá
lasztatták meg a vezetőségbe:

Elnök: Csernák László; alelnök: Németh 
József; pénztáros: Adorján József; titkár: 
Kovács József; jegyző: Bereczky Lajos; 
ellenőrök : Bajza István, Szabó Imre. Ren
des választmányi tagok: Bedner György, 
Benics Sándor, Boros András, Farkas Ist
ván ifj., Földi Imre, Grosz Lajos, Gyó'rfy 
József, Hertl Károly, Jelűnek Ede, Karvalics 
József, Kétől Károly, Makray József, Mócz 
Domokos, Németh István 1, Németh Ist
ván 11, Nyitray Lajos, Rothstein Benő, 
Sonnenschein Éde, Steinberger D. Dezső, 
Strengál János, Szabó Sándor, Száraz 
László. Szencz Gusztáv, Szőllőssy Mihály, 
Pallang Antal, Török András, Tóth Kálmán, 
Venczel István, Zuckermandl Miksa, Zilai 
Imre. Pótválasztmányi tagok : Bállá József, 
Druja Mihály, Hatos István, Keresztury 
Ferenc. Mercsek Antal, Szabó István. Szám- 
vizsgáló bizottság: Csernák János, Juhász 
András, Keszeg István, Kovács István, Utigur 
Mihály.

A budapesti kávéfőzők da lk a ra  1908 
december hó 26-án ünnepelte megalakítá
sának négy éves évfordulóját.

Dalkarunk bebizonyította azt, hogy négy 
éves lelkesedését és ambiciós munkáját 
siker koronázta.

Az ünnepélyen szívesek voltak felülfizetni 
a következők:

Keszler Géza ur 4.—, Balogh József 1.—, 
Kemény György 2.—, D. Nagy János —.60, 
Berkovics Mór —.40, Cikota János —.30, 
Mátyás király kávéház, fizető 1.—, Nagy 
Károly 1.—, Nagy József 1.—, Kovács Já- 
nosné —.50, Róth Mihály —.60, Tömör 
Józsefné —.50, Bereczky Lajos 2.—, Magyar 
Gyula 6.—, Balga Mária 2.—, Keresztury 
Ferencné 1.—, Kabát Annuska 1. -, Bereczky 
Lajosné 1.—, Szabó Imre 1.—, Szücsjános 
—.40, Kerekes János 1.—, Szalay András 
—.30. Kabát János 1.30, Bedner György 1. —, 
Venczel István —.30, Ruzicska 5.- , Fehér 
Mariska -.40, Dávid Teréz —.30, Csernák 
László 2.—, Farkas Gyula 1.—, Száraz 
László 2.—, N. N. —.30, Payer Lajos 1.30, 
Poscharnig Jánosné 2.—, Schulmeister G. 
—.30, Masthaller J. 1.—, Stix Antal —.30, 
Róza és Mari néni 1.40.

Úgy a felülfizetőknek, mint a közre
működőknek ezúton is köszönetét mond a 
dalkar nevében

Bereczky Lajos, a dalkar elnöke.

Szaklapja 190v»

Nyílt tér.
Törley-pezsgő dugókat a cég szeptem

ber 1-től 10 fillérért vált vissza.

Felelős szerkesztő: Schőnherr József. 
Kiadó: A lapbizottság.
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P i n c é r e k  $?}!** h e r m a n n
_______________  u y u l a  te rfiszab ó -

mestert, ki inár húsz
figyelmébe

VII., Akácfa-utca 52.

Steiner József ás fia
c u k rá s z d á ja  és s ü t ö d é j e

B U D A P ES T ,
VII., Király-utca 67. szám alatt.

Legfinom abb m inőségű 
vendég lő i és k áv éh áz i 
===== s ü te m é n y e k .-----

| jptwhooc’

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 készített melegéíelekreggel 
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 
felrándulő közönségnek.

B. pártfogásukat kéri tisztelettel
NEMCSÁK MIHÁLY, vendéglős
Telefon 43-0-1. Vendégeim rendelkezésére áll.

rendkívül ílditő asztali víz.

Levss-kUlönlegességek.

Üdít, gyógyít. O rvosilag  aján lva.
Ivó-gyógymódra használva, vese- és 
hóly/iffbajóknál, a vcseinedcncc idillt 
hurutjainál, liugykő- és fövenyképző
désnél, a légutak és a kiválasztószervek 
hurutos bántalniainál 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 :
Muschong buziási gyógyfürdő igázgató- 

sága Buziásfürdö'n.
Kapható : Budapesten F.deskuty L. ásváuyvizkcreskedö- 
nél, valamint minden fűszer- és csemegekereskedésben.

C S I L L A G H E G Y I  
m  F O R R Á S V ÍZ .  =
Tiszta, baktériummentes, egész- 
---------- --  séges ital. —tz:-------
Borral vegyítve kellemes ízt ad 
- - - - - - .— a bornak. —
M e g szü n te ti a g y o m o r é g é s t .
Szornjcsillapitó és üdítő term észetes forrásvíz. 

KÖZPONTI IRODA:

Budapest, HL, Bécsi-ut 94.
T E L E F O N :  7 9 -7 8

Ó'iahodjunk az u tá n z a to k tó l !

a .

Pincérek figyelmébe!
Az elismert legjobb és leg tartósabb

P I K C É R  - C I P Ő K

SERÉNY ZSÍGMONDhál
Budapest, VII., Erzsébat-kbrut 3G

kaphatók. Számos elismcrő-levél bizonyltja a cég szolid 
kiszolgálását.

Állandó nagy választék kés/ üzleti és m indennem ű 
cipőkben.

Egy levelező-lapon kérem izivcs értesítését és azonnal 
szolgálok.

Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab
ban eszközöltetnek.

D K T A f Y -fo rrá s
szénsavval telitett ásványvize hp.sznos ital étvágyzavaroknél és 
•mósztésl nehézségeknél. A legtisztább cs logagészságeaebb asztali 
cs borviz. — Hathatós szornjcsillapitó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállit a

Szt. Lukácsfürdő Kutváilalat Budán.

Figyeljünk

■ a — a r n a H i

H azai ipar.

Piatnilc Nándor és fiai buda
pesti magyar játékkártyagyár 
gyártmány, inak valódiságára.

H azai ipar.Óvakodjunk a i o s /  
utánzá'uktói!

.vsejtov . Magyar játékkáríya-gyár .v to jro* .

j L * & P i a í n i k  Bándor és fiai
BUDAPEST,

Roítenbiller-utca 17. sz. i \ - ^ i;
Telofon : 63 -56.
t  lapittoteti 1324. ŐvűApes*

Mérethez

felhívom saját gyártmányú

konyhakabát-, kötény-és 
munkanadrág-üzletemre,

init a legjobb minőségben, 
monogrammal ellátva, ol
csón száfli fok. Kávéföző-kabát 
méret szerint 3 korona 60 

• fillértől feljebb.

G rünhut Ödön,
szabómester

áj” .^Budapest, VII., Akácfa-utca 10.
®4“ Lcvelezőlap-értesitesre ház

hoz jövök. Árjegyzék ingyen. 
Vidékre ut ánvét  melleit, 

elegendő ujjhossza és meliböség 
hónaljon körül.

Az igen tisztelt p in cé r u rak  szives figyelmébe!

bor, pezsgőhöz legjobb Ital. Orvosilag ajánlva mint 
------------ nyálkaoldá és hugyhajtú hatású. ------------

A lisztéit pincér uraknak reklám dolgokat, po
harakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, ha le- 
vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., Zoltán-utca JO. Telefon 34 -78.

1908. B. Vili. 595. szám.

0 felsége a király nevében!
A budapesti kir. büntető járásbíróság be

csületsértés vétsége miatt vádolt Molnár 
Sándor elleni bűnügyben 1908. évi szept. 
hó 19. napján dr. Szilva Oéza kir. jbiró 
által dr. RiedI Zoltán jegyzőkönyvvezető 
közreműködése mellett megtartott nyilvános 
tárgyalás alapján dr. László Jenő ügyvéd 
mint vádló által előterjesztett vád és_ dr. 
Oyencs Manó ügyvéd által előadott véde
lem meghallgatása után, ugyanazon napon 
következőleg Ítélt: Vádlott Molnár Sándor, 
48 éves, győri születéiü, ev. ref, vallásu, 
bpesti lakos (lakik Ráícóczi-ut 42), magyar 
honosságú, szállodás foglalkozású, nős álla
potú, katonai szolgálatot nem tett, vagyo
nos, bűnösnek mondja ki a Btk. 261. §-ába 
ütköző és minősülő becsületsértés vétségé
ben, melyet az által követett el, hogy ez 
évi május 6-án azt állította Kuczi József 
panaszosról: < Kuczi a kávét Iugkővel meg
mérgezte, azt senki más nem tehette*, ezért 
a Btk. 261. § és 91. §-a alapján az 1892. 
évi XXV11. t.-c.-ben meghatározott célokra 
fordítandó, 15 nap alatt végrehajtás terhe 
mellett fizetendő 20, azaz húsz korona 
pénzbüntetésre Ítéli. A pénzbüntetést be- 
iiajtliatlanság esetén a Btk. 53. §-a értel
mében 2 nap, azaz kettő napi fogházra 
változtatja át. Köteles vádlott a Bp. 480. §-a 
értelmében eljárási és rabtartási költségeket 
is a m. kir. kincstárnak az 1892. évi XL. 
t.-c. 9. §-ában meghatározott végrehajtás 
terhe alatt a m. kir. kincstárnak megfizetni. 
Köteles vádlott 30, azaz harminc korona 
ügyvédi költséget a Bp. 480. §-a alapján 15 
nap alatt, végrehajtás terhe alatt megfizetni 
a sértettnek. Egyben a Btk. 277. §-a alap
ján elrendeli jelen Ítéletnek a «Magyar- 
országi kávéházi és éttermi alkalmazottak 
szaklapjáéban, vádlott költségére egész 
terjedelmében leendő közzétételét s vád
lottat kötelezi, hogy a közzététel által fel
merülendő és igazolandó diját a panaszos
nak 15 nap és végrehajtás terhe alatt fizesse 
meg. Indokok: Kuczi József főmagánvádló 
vádat emelt Molnár Sándor ellen becsület- 
sértés vétsége miatt azon az alapon, hogy 
ez évi május 6-án azt állította róla, hogy 
Iugkővel megmérgezte a kávét, mert ezt 
senki más nem tehette. Molnár Sándor ta
gadta a bűnösséget; a biróság azonban az 
eskü alatt kihallgatott Kovács József és 
Földy János tanuknak teljesen egybehangzó 
vallomásai alapján megállapította, hogy 
Molnár Sándor a vád tárgyává tett kifeje
zést használta s ezen vallomások alapján 
az Ítélet rendelkező részében elkövetési 
cselekményként megjelölt tényállást állapí
totta meg. Vádlott meg sem kisérlette an
nak bizonyítását, hogy az állítólag meg
mérgezett kávéfőzet tényleg megmérgez- 
tétett és pedig a panaszos Kuczi József 
által azon körülmény, hogy a kávé élvez
hetetlen volt, még nem bizonyltja, hogy 
az mérgezés következménye volt és a 
panaszos által idéztetett elő. A valódiság 
bizonyítása nélkül meg kellett állapítani, 
hogy a tény, amely a panaszosról állíttatott, 
meggy alázó tartalmú s a Btk. 261. §-ába 
ütköző vétség tényálladékát kimeríti. Ezért 
vádlottat bűnösnek kimondani és megbün
tetni kellett. A büntetés kiszabásánál a bi
róság enyhítő körülménynek vette a vád
lott büntetlen előéletét s azon körülményi, 
hogy a panaszos hirtelen kilépése a szol
gálatból alapossá tehette a vádlott azon 
gyanúját, hogy a panaszos megrontotta a 
kávét s mert súlyosbító körülmény nem 
forog fenn, a Btk. 91. g-a alkalmazásával 
a rendelkező részben meghatározott pénz- 
büntetést találta a vádlott bűnösségével 
arányban állónak. A hírlapi közzététel iránti 
indítvány a tárgyalás berekesztése előtt, 
tehát kellő időben tétetvén, az elrendelendő 
volt. Az ítélet egyéb rendelkezései a fel
hívott törvényszakaszokon alapulnak. Buda
pest, 1908. szept. 19. Szilva s. k., kir. jbiró.

Ezen Ítélet megfelebbeztetett, melyet a kir. 
törvényszék teljes egészében jóváhagyta.
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BUDAFOK.
r 16 elsőrendű kitüntetés. —  Hors Concours. —

*§ FŐRAKTÁR:

BORHEGY! FERENC B u d a p e s t ,  V.,
Gízella-tér 1. 

Sürgönyeim: FRANCOIS rUDAFOK.

VE2ÉRKÉPVISELÖSÉG

RÜÖA és BLOCHMANN Buda,,eat-V-Akadémia-utca 16.
Telefon: BUDAFOK 15. szám.

|J = !í

Consum részvény
társaság j

Budapest, UH., Keríssz-ü. 20.
T e l e f o n - s z á r a :  8 0 —14.

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

i Jo5 j h  a  j ó  m e s t e r e !
V a ló d i

PATRIA pótkávé
a  i e g j o b b ,

l e g i z S e t s s e f e b ,  
l e g t i s z t á b b ,  t e h á t  

^  l e g t ö k é l e t e s e b b .

Minden háztartásban nélkülözhetetlen elsőrendű honi
k á v é p ó t l ó ;  kapható minden fűszer- és gyarmatáru-kereskedésben. 

T ö b b  kiállításon az e l s ő  díjjal kitüntetve I "W5

Szivarküiönlegessági áruda és 
^  kistőzsde =
A n d r á s s y - u t  29. s z á m .
Vidéki és telefon-megrendelések a legponto
sabban eszközöltetnek. Nagy választék angol és 

francia dohánykülönlegességekben.
«Lys de France»-hüvelyek e g y e d ü li raktára.

Telelőn: 10G—78. Ú z v .  f o n t i  d d z s e f n é .

üendéglős urak ligyelm ebe!
**N

II  l í +>4+

legmelegebben ajánlom 
a legjobbnak elismert és 
sok időt s munkát meg
takarító «Berkovits>-féle

Hektograph-lapokat
s minden színben lévő 
tintákat. A nélkülözhetet
len Hektcgraph-lop mind
két oldalon többször 
használható és egy ere
detiről 100—120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé 
fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használható. Hsktograpli- 
tekercsck és kimoshatatlan ruhajelzü-festákok minden nagy

ságban rendelhetők

B er!k® vits Ei£ár»©3y
sokszorosító-készülékek, Hektugraph-raktárában

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

ébei-kávéíiáz
VE., T e r é z - k f l r u i  19.

Éttermi segédek találkozó helye!!
Hébel Mihály,

Szakíársak!
Ajánljuk a színsávval telített város

ligeti

ILONA
artézi ásványvizet

Jó hipinpw
és a logyasrté kőzönsée 

/.tf helyes ízlésére vall, hnpy 
pezsgőnk rohamosan terjed és nagy keresletnek örvend. 
Kapható: minden elsőrangú f Usznrkereskedésben, 

kávéházban és vendéglőben.

Legtisztább és legegészségesebb iidilö- 
ital, ti-ztán és borral. Megrendelési 
cint: ARTÉSIA részvénytársaság, 
Budapest, VII., Egressy ut 20 c.

Tclefonszánt: 50-72.

o á

B E I T Z  J H I 8 0 S
mííesztergályos, dáké- és b liiérJgolyő-gyár.

Kávéházi 
eszközök 
raktára 
és javító
in ííhelye.

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

Budapest, Ilii., Akácfa-utca 55, Doh-utca saruk.
Telet'on : 81—30. Telefon : 81— 30.
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