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A magyarorszagi szállodái, éttermi és kávéházi alkalmazottak szociális érdekeit védő szaklap
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SZERKESZTŐSÉQ ÉS KIADÓHIVATAL:
VI. kerület, Király-utca 23. szám, 11. em elet 15,
ahová a kéziratok, levelek és pénzküldemények küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

Az utolsó kérdés.
Az összes szervezetek megbízásából 

nyújtotta be a belügyminiszternek a szak- 
szervezeti tanács titkára az alábbi súlyos 
ökölcsapást. Olvassa el mindenki, aki e 
lapot elolvassa, mert uj irányokat szab a 
magyarországi munkásmozgalomnak. Fog
lalkoznunk kell — úgymond az átirat — 
azzal a kérdéssel, ne adjuk-e vissza az 
összes alapszabályokat a fekete grófnak. 
A szállodai, éttermi s kávéházi munkáso
kat már nagyrészben megmentette e gond
tól a fekete hóhér. Mi már szorgosan 
építjük a szabad szervezeteinket s ez az 
utolsó és súlyos felszólítás elolvasása, amely 
súlyosan bizonyítja, mért oly fontos, sür
gős és életbevágó m indenütt a szabad 
szervezet kiépítése, adjon még több 
erőt és kitartást nekünk nejréz, verejtékes, 
de azért gyönyörű s fenséges munkánk 
folytatásához. A beadvány a következőkép
pen szól:

Nagyméltóságu miniszter ur!
Nagyméltóságod elődje Tisza Kálmán 

belügyminiszter, 1875 ben, rendeletet adott 
ki az egyesületi jog szabályozása ügyé
ben. Ebben a rendeletben szószerint ol
vassuk :

< Az egyesületi jog egyike az állampolgá
rok legbecsesebb jogainak és én épp 
azért feladatomnak tekintem, hogy ezen 
jognak élvezetét mentői könnyebbé te
gyem. »

Harminchárom év zajlott le e rendelet 
kibocsátása óta. Az egyesülési szabadságot, 
kivéve Magyarországot, minden kultur- 
országban biztosították. Nagyméltóságod 
kormányzása alatt közel 400 munkásszer
vezetet részint felfüggesztettek, részint fel
oszlattak, részint pedig az alapszabályok 
jóváhagyását megtagadták. Történt ez ak
kor, midőn a kereskedelemügyi miniszter 
közel 300 munkáltató szervezetnek alap
szabályait minden akadály nélkiii jóvá
hagyta. A munkáltatók a legmesszebbmenő 
egyesülési szabadságot élvezik. A munká
soktól pedig még a csekély szerzett jogo
kat is elvették, amelyeket Nagyméltóságod 
elődjei az egyesületi jog terén biztosítottak 
számukra.

A munkásegyesületek állandó felügyelet 
alatt állanak, állandó zaklatásoknak vannak 
kitéve és mindig lebeg fölöttük az a ve
szély, hogy kicsinyes okok miatt feloszlat
ják őket. A munkáltatóknak minden, a 
munkásoknak semmi sincsen megengedve.

190ő december hóban a kereskedelem
ügyi miniszterhez és később Nagyméltó
ságodhoz beadványt adtunk, amelyben ak
tákkal igazoltuk, hogy a munkáltató szer
vezetek a legképtelenebb terrorizmust űz
nek, hogy a «munka szabadsága* nevében 
százával bojkottálják azokat a munkásokat, 
akik jobb megélhetésükért mertek küzdeni, 
hogy a kisiparosokat százával tették tönkre, 
hogy kizárásokat rendeznek és nagy pénz- 
büntetéseket rónak azokra az iparosokra, 
akik a munkáselleni hajszában nem akar

nak résztvenni. A munkáltató szervezetek 
ohez a terrorizmushoz jogot szereztek, 
alapszabályszerü jogot, amelyet Nagyméltó
ságod társa, a kereskedelemügyi miniszter 
engedélyezett. Nem panaszoljuk, hogy a 
munkáltatók egyesülési szabadságot élvez
nek, de kérdezzük Nagyméltóságodat, össze- 
férhetőnek tartja-e jogérzetével, hogy a 
munkáltatók a legliberálisabb egyesülési 
jogot élvezzék, mig a munkásoknak meg
tiltják azt is, hogy a kizártakat, vagy a 
sztrájkolókat segélyezzék? Összeférhetőnek 
tartja-e jogérzeiével azt, hogy azokat az 
egyesületeket, amelyek százezreket fizetnek 
ki évenként munkanélküliek segélyezésére, 
betegsegélyre, özvegy-, árva- és rokkant
segélyre, amelyek tagjaikat nevelik, magán
helyiségeket tartanak fenn, hogy a munká
sokat elszoktassák a korcsmázástól, amelyek 
igazi kultúrintézményekké váltak, hogy eze
ket az intézményeket, egyoldalú feljelenté
sek alapján, felfüggesztik, vagy feloszlatják, 
mig a munkáltató egyesületek ellen a szám
talan jogos panasz és feljelentés ellenére 
még vizsgálatot sem indítottak?

Nagyrnéltóságod bizonyára tudja, hogy 
a szakszervezetek természetszerű hivatása 
a munkások anyagi érdekeit védeni és 
fejleszteni. E természetszerű hivatásuk gya
korlásában Magyarországon kívül nem igen 
gátolják őket. Hiszen nem tisztán a mun
kások, hanem a nemzet, az ipar és a mező- 
gazdaság érdeke, hogy egészséges,fogyasztó- 
képes polgárai legyenek. A nyugati álla
mokban már rég felismerték annak igaz
ságát, hogy minden fillér muukabéremelés, 
minden negyedóra inunkaidőrövidités tár
sadalmi haszon. A magasabb munkabérek 
fogyasztóképessé teszik a munkásokat és a 
rövidebb munkaidő nemcsak kulturális 
haszonnal jár, hanem az egészségügyi vi
szonyokat is nagyban javítja. Magyarország 
szomorú egészségügyi viszonyai főleg a 
nép rossz táplálkozásának és tulerőltető 
munkájának tulajdonítható. Ezt figyelembe 
véve, az állam kötelessége volna minden 
olyan törekvést támogatni, amely a munkás- 
osztály helyzetének jobbítására vezet. Ezt 
teszik is sok államban és ahol nem teszik, 
legalább megadták a munkásoknak a szer
vezkedési szabadságot.

Angliában, Belgiumban, Franciaországban, 
Svájcban, Hollandiában, Dániában, Svéd
országban, Norvégiában és az Egyesült 
Államokban a munkásegyesületek alakítása 
semmiféle formalitáshoz nincsen kötve. 
Említett államok nem avatkoznak, de nincs 
is joguk, hogy a munkások vagy niás pol
gárok ügyeibe avatkozzanak.

Németországban és Ausztriában a pol
gárok vagy munkások csak bejelenteni tar
toznak egyesületeik alakulását. Es az em
lített országok szakszervezetei nemcsak 
sztrájkokat rendezhetnek, hanem alapszbály- 
szerü kötelességük a sztrájkolókat segé
lyezni. Mindenütt elismerik a sztrájk jogo
sultságát, sőt olyan kulturális eszköznek

tekintik, amely a népek anyagi és szellemi 
érdekének fejlesztésére okvetlen szükséges.

És Magyarországé az a szomorú dicső
ség, hogy a munkások egyesülési jog te
kintetében messze állanak az orosz mun
kások mögött.

Az orosz cár 1907 március 17-én rende
letet adott ki, mely szerint a munkások 
szabadon alakíthatnak szakegyesületeket, 
csak az alakulást tartoznak bejelenteni.

Két évvel ezelőtt Nagyméltóságod 122.000. 
szánni rendelete folytán szakszervezeteink 
felterjesztették alapszabályaikat és azzal a 
módosítással kérték ezek jóváhagyását tu
domásul venni, hogy olyan joguk legyen, 
mint a munkáltató szervezeteknek. Kérték, 
hogy a szakegyesületeknek legyen szabad 
a sztrájkolókat vagy kizártakat segélyezni 
és bérmozgahnakat, épp úgy, mint a mun
káltató szervezetek, az egyesületek keretén 
belül rendezni. Nagyméltóságod ezeket a 
módosított alapszabályainkat a mai napig 
sem küldte vissza és az alakulni kívánó 
szakegyesületeink alapszabályait sem hagyta 
jóvá.

A bányamunkások három Ízben nyújtot
tak be alapszabályokat és mind a három
szor visszautasították őket. Sőt Nagyméltó
ságot még a baranyaszabolcsi bányászok 
szakegyesületét is feloszlatta.

A szakegyesületek üldözésében és a 
munkásszervezkedés meggátlásában az a 
célzat nyilvánul, hogy a munkásság meg
élhetésére irányuló törekvés meggátoltassák. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy soha 
olyan gyakori és huzamos ideig tartó bá
nyászsztrájkok nem voltak Magyarországon, 
mint az utolsó három évben. Valamennyi 
bányászsztrájknál a hatóságok és különösen 
a csendörség igyekeztek a sztrájkokat le
törni. Ennek pedig az lett a következménye, 
hogy a magyar bányamunkások tömegesen 
kivándoroltak. A németországi állami ki
mutatás szerint 1907. év július 1-én Német
országban 11.071 magyarországi illetőségű 
bányamunkás dolgozott. Hogy mennyi ma
gyar hányás dolgozik Amerikában, azt nem 
lehetett pontosan megállapítani, de a pénz
küldemények után, amelyek Amerikából 
érkeznek Magyarországba, konstatálni lehet, 
hogy ott is rengeteg nagy számban van
nak. És ez nemcsak azért van, mert kül
földön magasabbak a munkabérek, mint 
nálunk, hanem azért is, mert a magyar 
munkások külföldön nagyobb szabadságot 
élveznek, mint saját hazájukban. A bánya- 
tulajdonosok panaszkodnak munkáshiány 
miatt és nem látják, hogy az itteni viszo
nyok üldözik ki a munkásokat az országból.

Nagyrnéltóságod a legutóbbi nyolc héten 
belül felfüggesztette a vas- és fémmunká
sok szövetségét és ennek összes szakosz
tályait, a famunkások országos szövetségé
nek budapesti asztalos-szakosztályát, a bu
dapesti kávéfőzők szakegyesületét és végül 
a fuvaripari munkások és a budapesti kávés
segédek szakegyesületeit, valamit az építő-
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munkások szövetségének nagyváradi cso
portját. A felfüggesztés fó'bb indokai, hogy 
nevezett egyesületek nagyobb járulékot 
szedtek, mint amennyit az alapszabályok 
megengednek.

Nem védekezünk, mert szervezeteink még 
akkor sem éreznék magukat bűnösnek, ha 
tényleg több járulékot szedtek volna, mint 
ezt az alapszabályok megengedik. Csak 
konstatáljuk, hogy szakegyesületeink szi
gorúan tartották magukat azokhoz a meg
csonkított szabályokhoz, amelyeket Nagy
méltóságod eló'djei jóváhagytak. De miután 
a munkások a szakegyesületek korlátái 
közt képtelenek voltak anyagi érdekeiket 
megvédeni, kényszerítve lettek a szakegye- 
sületeken kívül lapjárulékot szedni, amely
hez törvényes joguk is volt, mert hiszen 
minden lapkiadó annyit kérhet lapjáért, 
amennyi neki tetszik és a pénzével is azt 
teheti, amit akar. Ezeket a lapjárulékokat 
szedték a munkások és a jövőben is sze
dik. Ebből segélyezték a kizártakat és 
sztrájkolókat. A felfüggesztések vagy fel
oszlatások tényével Nagyméltóságod csak 
a munkanélküliek segélyezését, csak a mun
kások nevelőintézeteit szüntette be. A sztrájk
alapok továbbra is fennállanak. Erről a 
munkásság nem mondhat le, mert akkor 
lemondana arról, hogy nyomorúságos hely
zetén valaha segítsen. De nem mondhat 
le már azért sem, mert hiszen a munkál
tatók egyesületei a legvakmerőbb terroriz
mussal dolgoznak, hogy egyrészt kartell- 
jeik révén a fogyasztóközönséget sarcol- 
hassák, másrészt pedig a munkások jogos 
követelését eltiporhassák.

Nagyméltóságu Miniszter ur! Nem kérni, 
nem könyörögni jövünk, hanem azt kérd
jük, összeférhetó'nek tartja-e az igazsággal, 
a jogegyenlőséggel, a huszadik század szel
lemével, hogy a munkáltatók százszorta 
több jogot élvezzenek, mint a munkások ? 
Összeegyezhetőnek tartja-e Nagyméltóságod 
országunk hírnevével, hogy a magyar 
munkásoknak kevesebb egyesülési szabad
sága legyen, mint az orosz munkásoknak ?

isméieljük, nemcsak a munkások, hanem 
az ipar, az ország érdeke kívánja, hogy a 
munkásoknak egyesülési és sztrájkszabad
sága biztosítva legyen. Bilincsbe vert mun
kásokkal nem lehet ipart fejleszteni. Bi
lincsbe vert munkásoknak csak két ut ma
rad: szökni az országból, vagy a bilicseket 
széltörni.

Ezért tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat, 
szíveskedjék nyilatkozni, hajlandó-e a mun
kásoknak olyan egyesülési jogot adni, mint 
aminőt a munkáltatók élveznek. Ha Nagy
méltóságod erre nem hajlandó, akkor azzal 
a gondolattal kell foglalkoznunk, ne szün- 
tessük-e be egyesületeinket és úgy szer
vezkedjünk, mint ezt a viszonyok meg
engedik.

Kiváló tisztelettel
a felfüggesztett és eddig még működő 

szakszervezeték megbízásából:
Jászai Samu,

a Magyarországi Szakszervezeti Tanács 
titkára.

A szabad szervezet
működése.

Mi lesz és hogy lesz?
A szaktársak között igen természetesen 

sok vita tárgyát képezi a szabad szervezet 
lettje-voltja s bár kiadtunk 10.000 röpiratot 
róla, a legutóbbi szaklapunk bőségesen 
foglalkozott vele. eddigelé körülbelül 50 érte
kezleten és 5 nyilvános gyűlésen foglalkoz
tunk vele, a szaktársaT még sincsenek 
teljesen tisztában a dologgal. A szabad 
szervezet célja szakegylet nélkül, a szaklap 
körül csoportosítani a budapesti kávés
segédeket, hogy összetartásuk erejével min
dig jobb helyzetet tudjanak a maguk számára 
kivívni.

Hogy mit akarunk a jövőben, erre meg
adja a feleletet az a hatalmas három nyil

vános gyűlés, amelyet f. hó 5-én tartottunk. 
Tessék elolvasni.

A jövő program m ja.
Folyó hó 5-én a «Vörös macska»- 

vendéglő délután, este és hajnalban újra 
meg újra izzott a kávéssegédek lelkesedésé
től. A szabad szervezet viharos gyűlései 
voltak ezek. amelyeken a kávéssegédek 
mint szociáldemokraták tettek eleget köteles
ségeiknek s a 48-as márciusi forradalmi 
napok emlékét ünnepelték, de egyben arról 
határoztak, hogy szakegylet nélkül a szabad 
szervezetnek minő kötelességei lesznek a 
jövőben. Sem több, sem kevesebb, mint a 
budapesti kávéssegédek helyzetének  
javítása .

Úgy a törvényhozásban, mint a munkál
tatókkal szemben, ha lehet békésen, ha 
kell harccal, ami azt bizonyítja, hogy 
a szabad szervezet is harci szervezet, amely 
mindenre kész tagjai boldogságának meg
teremtésére.

A délutáni gyűlés elnöke Falatkay Győző, 
jegyzője Zuckermandl Miksa szaktársak vol
tak. A márciusi napok jelentőségéről Tarczai 
Lajos elvtárs tartott szép előadást, amely
ben kimutatta Kossuth és Petőfi össze
hasonlítása révén, hogy a proletárságra a 
48-as forradalmakból mely mozzanatok 
becsesek. A szabad szervezet mellett való 
erős kitartásra buzdította a munkásságot. 
A szabad szervezet jelentőségéről és ki
építéséről Vágó Béla elvtárs beszélt, mig az 
újabb gazdasági mozgalom szükségességét 
Vigh István elvtárs fejtegette.

Az esti gyűlésen is tömegesen jelentek 
meg a szakma munkásai. Elnökké Falatkay 
Győző, jegyzővé Hanis Pál szaktársakat 
választották. A márciusi napok jelentőségé
ről Szabados Zádor, a helyzetről Vágó 
Béla, a Jövő programmjáról pedig Faludi 
Imre elvtársak beszéltek nagy tetszés
nyilvánítások között.

A hajnali gyűlés elnökké Faludi Imre, 
jegyzővé Hanis Pál szaktársakat választotta. 
A márciusi napok jelentőségéi Vántus 
Károly elvtárs fejtegette, mig a helyzetről 
és a teendőkről Vágó Béla elvtárs referált. 
Mindkét beszédet nagy tetszessél fogadta 
a hallgatóság.

Mind a három gyűlés a következő javas
latot fogadta el. amely Irányt szab a 
szidtad, szervezet jövőjének, épp ezért 
mindenki vésse a leikébe:

1. Kimondja a kávéházi, szállodai és 
éttermi munkások 1909 március hó 5-én, 
a <Vörös Macskádban tartott nyilvános 
gyűlése, hogy a mozgalom továbbvitelének 
s a szervezet és összetartás megerősítésé
nek egyetlen hatásos eszköze a szabad 
szervezet, amely e szakmában a Magyar- 
országi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkal
mazottak Szaklapja körül csoportosul és 
kimondja a gyűlés, hogy csak azt tekinti 
szervezett munkásnak, aki igazolni tudja, 
hogy a szaklapra előfizetett.

2. Kimondja a nyilvános gyűlés, hogy a 
szabad szervezetnek a legerélyesebb küz
delmet kell indítania a három szakma 
munkásainak gazdasági érdekében úgy a 
munkáltatók, mint az államhatalommal szem
ben és megbízza, hozza tudomására a 
kereskedelmi minisztériumnak, hogy köve
teli, hogy az uj ipartörvényben mondják ki 
a szállodai, éttermi és kávéházi munkások 
számára a heti pihenő napot, azonkívül a 
díjazással dolgozó ügynöki és helyköz- 
vetitői intézmény eltörlését és ennek gyakor
lása esetén a szigorú büntetését.

3. Megbízza a nyilvános gyűlés a szabad 
szervezet vezetőségét, hogy a budapesti 
kéivésseyédrk gazdasági követeléseit 
fog la lja  össze és követelje a lka lm as  
időben a rm m ltaidő igazságos be
osztáséit, a szabad nap szigora betar
táséit, a kisegítő-rendszer kötelező 
alkalmazáséit, a magasabb bérek fize
tését, az ü g yn ö k i elhelyezés teljes 
m egszüntetését, a kizárólagos m u n 
káltatói közvetítés megvédloztatéisút és

a főp in cérek  m u n ka v iszo n ya in a k  
rendezését. *

Tehát ezt akarja a szabad szervezet. 
Valóban csak a helyzetével nem törődő, 
bárgyú lény lesz az, aki lelkének minden 
hevével és minden akaratával nem csatla
kozik ahoz a szervezethez, amely az ő jelen 
és jövő boldogságáért küzd.
Hogy dolgozik a szabad szervezet?

A szabad szervezettel a 
M agyarországi Szállodai, Étterm i és 
Kávéházi A lkalm azottak Szaklapja
lép a szakegylet helyébe. Amit eddig vé
geztek a szakegylet titkára s hivatalnokai, 
azt végzik ezentúl a lap szerkesztője s 
szerkesztősége; amit eddig végzett a 
szakegylet vezetősége és a szervezd bizott
ság, azt végzi ezentúl a szaklap kiadó- 
hivatala. amely ugyanazon vezető embe
rek vezetése alatt áll, mint a szakegylet 
állott s ugyanazok végzik a lég messzebb
m enő ellenőrzést is.

Aki tehát havi 2 koronával előfizet a 
szaklapra, az kap a szerkesztőségtől:

a tanácso t s irányítást, 
közbenjárást m unkáltató  és m unkás 

közö tt felm erült ügyekben, 
oktatást,
a m ozgalom  érdekében értekezle

tek s gyűlések rendezését, 
a harcok irányítását.
A  kiadóhivatal pedig az előfizetőknek 

a következő előnyöket nyújtja a havi 2 
koronáért:

Ingyenes jogvédelm et,
m unkanélküli segélyt,
rendkívüli segélyt,
utassegélyt,
sztrájksegélyt,
könyvtárat.
m unkaközvetítést.
Ezeket fogja adni a lap szerkesztősége 

és kiadóhivatala, amelynek vagyona igy 
magánvagyont képez kifelé, ellenben a 
legszigorúbb ellenőrzésben részesül 
befelé. A lap szerkesztősége ezentúl

VI., K irály-utca 23, II. em elet 15.
(H ivatalos órait déle lőtt 10-12 és délután 3 -5 .)

alatt van s a szerkesztés teendőivel Vágó 
Béla elvtárs lett megbízva. A munkaközve
títés pedig ezentúl

77—55
szám alól lesz lebonyolítva. Nem hisszük, 
hogy legyen közöttünk egyetlen gyáva s 
buta lény, aki ne lenne haladéktalanul a 
lap előfizetője. Már szét vannak szórva a 
belépési nyilatkozatok s aki tudja, hogy 
mit jelent ez, annak bátran lehet a fülébe 
harsogni:

csak az szervezett kávéssegéd, 
aki előfizetője a szaklapnak 
s ezt á llandóan Igazolni tu d ja ;

bizonyára mindenki azon lesz, hogy rövid 
pár nap leforgása alatt ugyanannyi előfize
tője legyen a szaklapnak, mint amennyi 
tagja volt a szakszervezetnek, csak igy 
vagyunk képesek megteremteni az össze
tartást s a jövő küzdelmeit megvívni.

*

Bármilyen sérelem  merüljön fel egyes 
üzletekben, felkérjük az elvtársakat, hala
dékta lanul jelentsék be. A legkisebb 
sérelmet se fogjuk ezentúl eltűrni. A pana
szos neve titokban marad.

A szerkesztőség.
A kávéssegédek ta lá lkozóhelye: 

M inerva-kávéház, Király-utca 23.

A szervezett m unkásoké a jö v ő l 
Tehát szervezzük az em beriséget!
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Elvtársak!
Március hő 14-én, vasárnap délután

a főváros munkássága

tüntető felvonulásban
indul

Petőfi Sándor
szobrához.

A szociáldemokrata munkásság e napon 
is tanúságot kíván tenni arról, hogy szivé- 

űz igazi márciusi hagyományok tiszta 
emléke él. A budapesti munkásság március 
14 iki felvonulása a forradalmi eszméknek 
szól, amelyekért Petőfi küzdött, élt és meg
halt. Felvonulásunk tüntetés azok ellen, akik 
Petőfit^ és eszméit tetteikkel, politikájukkal 
állandóan megbecstclenitik és meggyalázzák.

Agitáljatok, hogy március 14-én minden 
proletár velünk jöjjön a tüntető menetben 
és ott legyen Petőfi szobránál.

1 maoyarorszáfli szociáldemokrata párt. 
*

A z  elvtársak március 14 én, vasárnap 
délután 2 órakor zászlókkal, a szakmák 
nevét jelző és a menet célját feltüntető táb
lákkal a Tisza Kálmán-téren gyülekeznek. 
Onnan indulás pont 3 órakor. A menet 
útiránya: Kenyérmező - utca, Rákóczi - ut, 
Kossuth Lajos-utca, Eskii-ut, Petőfi-tér.

A kerékpáros elvtársakat felkérjük, szíves
kedjenek pont 2 órakor a menet élén gyüle
kezni. ,1 pirttitkársáy.*

A kávéssegédek a Király-utcában levő 
Minerva-kávéházban legyenek d. u. V42-re.

Az étterm i segédek 1/a2-kor gyülekez
nek Wesselényi-utca 18. szám alatt.

A kávéfőzők és konyhalegények 
*/82-re Hold-utca 15. szám alatt legyenek.

A három szakma együtt megy a menet
ben. Bővebb értesítés a Népszavában lesz.

A szervezett m unkásoké a jövő! 
T ehát szervezzük az em beriséget!

Ezért alakult a «vörős éttermi segédek 
szabad társasága*, amely a harc jegyében 
született s amelynek célja: «munkanélküli 
és rokkant szállodai, éttermi és kávéházi 
alkalmazottakat munkanélküli vagy utas
segélyben részesíteni; más szakmához tar
tozó sztrájkoló vagy kizárt elvtársakat ado
mányokkal segélyezni; adományokat adni 
a szociáldemokrata párt választási alapjára*.

Ezenkívül tagjai a kővetkező programmot 
állították fel, melynek megvalósításáért a 
szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak 
szabad szervezetében és a szociáldemokrata 
pártban küzdenek.

Követetjük a törvényhozástól:
1. A vendéglős- és kávésipar összes 

munkásai számára, nemi különbség nélkül, 
a 9 órai megszakítás nélküli napi pihenőt; 
a hátralévő 15 órai munkaidőt naponta 
legkevesebb 3 órai pihenővel kell meg
szakítani; ebédidő 1 óra.

2. Tíz óra megszakítás nélküli pihenőt 
naponta a tanoncok és a 16 éven aluli 
segédek számára; ezenkívül pihenőket, 
mint fent.

3. Rendszeres továbbképző szakiskola
tanfolyamokat ifjú munkásaink számára, 18 
éves korukig; az iskolaórák a munkaidőbe 
beszámitandók.

4. A 36 órás, hetenként ismétlődő szabad 
napnak a vendéglős- és kávésiparban való 
bevezetését.

5. Az ügynöki és minden iparszerü munka
közvetítésnek a betiltását.

6. A vendéglős- és kávésipar alkalma
zottainak bevonását a balesetbiztosítási 
törvénybe.

7. A betegsegélyezési és balesetbiztosí
tási járulékokon kívül minden más, a 
munkabérből való levonásoknak a törvé
nyes betiltását.

8. A vendéglős- és kávésipari üzemeknek 
iparfelügyelők által való ellenőrzését.

Büszkeséggel állíthatjuk, hogy az asztal- 
társaság 5 hónapi működése fényesen si
került. Rövid 5 hó alatt önkéntes adomá
nyokból a következő bevételeink voltak, 
melyből munkanélküli, sztrájk- és egyéb 
segélyekre és kölcsönökre a következő 
összeget adtuk ki:

A vörös éttermi segédek sza
bad társaságának működése

1908 szeptember 11-től 1909 február 28-ig.
Gróf Andrássy, ez a munkáshóhér, rá

feküdt a szállodai, éttermi és kávéházi al
kalmazottak mozgalmára. Ennek a feudális 
rablónak nein tetszik, hogy Magyarországon 
a vendéglős- és kávésipar munkássága is 
ember akar lenni, rendezett munkafeltéte
lekkel és polgári jogokkal. A kávéházi 
munkásság után a vendéglősiparban a 
pincérmunkásság volt az első, aki szakegy
letét, a B. P. E., ráemelte a modern munkás- 
mozgalom alapjára. Rövid szervezkedésének 
első gyümölcse gyanánt ki is vívta a 
kollektív szerződésben rendezett munka
feltételeket az éttermi segédek és tanoncok 
számára. Ma van megszabott munkabér, 
szabad nap stb. — csak be kell tartani. 
De persze ez még messze van attól, hogy 
igazán legyen valami! Egyesülési jog, 
munkanélküli segély, sztrájkjog és segély 
nélkül a szakegylet egy pár Cl* terület 
négy üres fal között.

jogot s munkdsvédtörvényekct követelünk ! 
A jogokat majd az összmtinkásság politikai 
harcával fogjuk kiverekedni, de hogy a 
B. P. E. munkanélküli segélyt is nyújthas
son tagjainak, ezt még a leggazabb poli
tikai rendszer, a /koalíciós kormány* is 
megengedhetné. Ám a fekete hóhér, a 
gróf ur még ezt sem engedi meg az éttermi 
segédeknek. Közel 3 éve, hogy benyújtot
tuk a B. P. E. alapszabályainak módosítá
sát, de a sovány gróf csak tovább űzi 
szemtelen politikai szélhámosságait és a 
mai napig sem hagyta jóvá a módosítást, 
mely megengedné, hogy a B. P. E. munka- 
nélküli tagjait segélyezhetné.

Bevételek:
1908 szeptember .................  60 K 27 f
1908 október .......................  47 K 75 f
1908 november .................  63 K 69 f
1908 december — ............ 76 K 49 f
1909 január .............. — 63 K 41 f
1909 február ....... - ......... 697 K 47 f

Összesen 1009 K 08 f 
Rövid 5 hónap alatt a bevételünk egy

ezer kilenc korona 8 fillér  volt.
Kiadások:

1908 szeptember .............  15 K — f
1908 október ................... 6 K 90 f
1908 november .............  53 K 20 f
1908 december ..............  33 K 88 f
1909 január ...................- 180 K 64 f
1909 február ................. -  521 K 02 f

Összesen 810 K 64 í
Az 1009 korona 8 fillérből 5 hónap alatt 

kiadtunk nyolcszázUz korona 64 fillért
a következő célokra:

Agitációra ....................  49 K 18 f
Munkanélküli segélyre — 219 K 76 f
Kórházi segélyre ......... 4 K 68 f
Rokkant segélyre ......... 5 K — f
Kölcsönre, szaktársaknak 53 K 60 f
Kizárt asztalosoknak — 10 K — f
Táncmulatság az agitáció 

és a munkanélküliek 
érdekében....................  408 K 42 f

Összesen 810 K 64 f
Íme, igy néz ki öt hónapi működése a 

cvörös éttermi segédek szabad társaságé*- 
nak, melynek működéséről éretlen gyerkőcök 
a közelmúltban azt hirdették az éttermi 
segédek között, hogy < tagjai borgőz mellett 
tivornyákat rendeznek és pénzüket korcs- 
mázásra költik*. Erre a pimasz hazugságra 
feleljenek a fenti számok. Különben minden 
józan éttermi segéd úgyis tudja, hogy a

piszkolódók ellenségei az éttermi segédek 
céltudatos, modern mozgalmának, kerék
kötői minden egészséges haladásnak és 
megerősödésnek. Aki bennünket mocskos 
szavaival becsmérel, a saját fészkébe rondít 
bele, mert a társaság a B. P. E. helyett 
dolgozik, azt teszi, amit annak nem szabad 
és egy nagy hézagpótló intézménye az 
éttermi segédek gazdasági törekvéseinek. El
tekintve attól, hogy a társaság szabályai 
szigorúan büntetik azt a tagot, aki az össze
jöveteleknél borközi állapotban jelenik meg, 
sőt ki is zárandó, a társaság tagjainak nincs 
szüksége védelemre, kimutatásuk és az 
igazság fényesen védik magasztos és nemes 
munkálkodását és a szállodai, éttermi és 
kávéházi alkalmazottak szabad szervezete 
nem vallja szégyenüket. Igaz, hogy tagjai 
nem «anarcho-szocialistálo>, hanem csupán 
egyszerű szociáldemokraták, kik nem kér
kednek elveikkel, de annál többet cselek
szenek ! Ma már megtanultuk és megszoktuk, 
hogy a mi «forradalmi» barátaink, akik ellen
ségei az összetartásnak és a szociáldemo- 
kratikus munkálkodásnak — ha akár a 
B. P. E.-et, akár a szervezett éttermi segédek 
bármely cselekedetét, melyet az összesség 
érdekében tesznek — piszkolni akarják, 
minden tettüket a szociáldemokráciával 
hozzák kapcsolatba. A mákvirágok azt 
hiszik, hogy ezzel ellenségeink előtt be
feketítenek bennünket, hogy ők aztán >jó 
fiuk» gyanánt szerepelhessenek. A vörös 
éttermi segédek ma már elég erősek, hogy 
az ilyen piszkolódásból élő firmákkal el
bánjanak, kik különben — hála a józan
ságnak — nagyon kevesen vannak. Ez a 
válaszunk azoknak, akik a közelmúltban a 
vörös éttermi segédek társaságát éretlen 
gyerkőcök módjára megugatták.

Minden szállodai, éttermi és kávéházi 
alkalmazott tartsa kötelességének a cvörös 
éttermi segédek társaságát »önkéntes adomá
nyaival támogatni, tartsa mindenki büszke
ségnek, ha a részét kiveheti humánus és 
kulturális munkánkból.

Erre szükségünk van! Az orosz munkás
nak nagyobb az egyesülési szabadsága a 
magyar munkásénál! Igaz, segélyünk ma 
még csak egy csöpp a mi nyomorúságunk 
tengerében, de holnap — ha ti adományai
tokkal támogattok — szép eredményeket 
tudnánk elérni. Pontos kimutatásról gondos
kodunk! Tagjaink között kávéssegédek is 
vannak, segélyeinkből kávéssegédek is 
kaptak.

Szaktársak! Dűljenek le a válaszfalak 
közöttünk és legyünk jogok és kötelessé
gekben mindnyájan egyenlők. Fel a munkára!

Az elnökség.

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

SZEMLE.
Szózat a munkásokhoz!

(Irta dr. Bunge G,, az élettan tanára Baselben.)
Hogy a mindig felmerülő állítást, hogy 

t. i. az alkoholélvezet a nyomor következ
ménye és csak a ma uralkodó szociális 
viszonyok megszüntetésével volna eltöröl
hető — megcáfoljuk, a következőket kell 
válaszolnunk:

Azon kérdés eldöntésére, hogy a szegény 
munkásra nézve előnyösebb-e, hogy ha 
rögtön megszűnik szeszes italokat fogyasz
tani, avagy bevárja, amig «a ma uralkodó 
szociális viszonyok megszűnnek*, ezen kér
dés eldöntésére senki sem hivatottabb, mint 
maguknak a munkásoknak az a része, 
amely azt megkísértette. Ilyen szegény mun
kások millió számmal vannak.

Amerikában azoknak a számát, akik va
lamennyi szeszes italról lemondtak, tiz mil
lióra, Angliában öt millióra becsülik. A 
Skandináv országokban is százezrek kötelez
ték magukat a szeszes italoktól való teljes 
tartózkodásra.

Ezen absztinensek legnagyobb része a 
szegényebb osztályhoz tartozik. Nos, kér-
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dezziik ezeket az embereket, hogy hoztak-e 
áldozatot, hogy nélkülöznek-e valamit? 
Egyhangúlag azt fogják válaszolni: Mi 
nem nélkülözünk semmit! Mi nyertünk 
munkaerőben, életkedvben, boldogságban 
és örömben.

Tényleg szakadatlanul növekszik az abszti- 
nensek száma mindenütt, ahol absztinens 
egyesületet alkottak. Az absztinens törek
vések hanyatlását még soha sehol sem 
vették észre. Finnországban valamennyi 
község kivétel nélkül azaz két millió 
ember — az alkohollal való kereskedést, 
sőt az előállítást is eltiltotta. A városokban 
egy mindinkább növekedő párt ugyanezt 
követeli. Finnországban tehát két millió 
ember között az alkoholnyomort tényleg 
megszüntették és pedig nem a ma uralkodó 
társadalmi viszonyok eltörlésével, hanem 
azáltal, hogy a finn népnek megvolt az 
erkölcsi ereje arra, hogy az önmaga okozta 
nyomort eltávolítsa. Az ivás oka nem a 
nyomor. Fő oka az ember utánzásra való 
vágya. Az első pohár sör épp oly rosszul 
esik, mint az első szivar. De ha aztán meg
szokták az italt, akkor a továbbivásra sincs 
okokban hiány. Az emberek isznak, ha 
egymást viszontlátják, isznak, ha egymástól 
búcsút vesznek. Isznak, ha éhesek, hogy 
éhségüket csillapítsák, isznak ha jól laktak, 
hogy étvágyukat növeljék. Isznak, ha hideg 
van, hogy felmelegedjenek s isznak, ha 
meleg van, hogy lehűljenek. Isznak, ha 
álmosak, hogy ébren maradjanak s isznak, 
ha álmatlanok, hogy elaludhassanak. Isznak, 
mert szomorúak s isznak, mert vidámak, 
hogy kedvüket növeljék. Isznak, ha ke
resztelő van s isznak, ha halotti tor van. 
Isznak, isznak . .. Miért ne innának hát, 
hogy gondjaikról, nyomorukról s nélkülö
zéseikről is megfeledkezzenek ?

Valamennyi ok között azonban, amelyek 
ívásra bírnak, ez az utolsó a legbotorabb. 
Küzdeni akarnak e hatás ellen s az okot 
növelik. Megakarják szüntetni a szegény
séget és hozzászoknak a költekezéshez, 
amely által a munka- és keresetképesség 
csökken. Gondokat és bánatot akarnak le
küzdeni és ahelyett, hogy igaz baráthoz 
mennének, aki szóval és tettel segítségükre 
van, a hamis barátokhoz mennek a korcs
mába, akik a vigaszt keresőt kirúgják, mi
helyt korcsmái számláját nem tudja többé 
kiegyenlíteni.

Miként az utánzási hajlam az iszákosság 
főoka, aként legjobb ellenszere a tartózko
dás példája. Törvényhozási utón még so
hasem értek el jelentős eredményt, hacsak 
absztinens egyesületek alakítása meg nem 
eló'zte azt. Egy oly népképviselet, mely 
sörgyárosokból, szeszfőzőkből, borkereske
dőkből és ivókból áll, sohasem fog az 
alkoholfogyasztás ellen hathatós törvénye
ket hozni.

Végül arra kérném a t. olvasókat, mér
legelnék komolyan az alábbi két pontot:

1. Mindaz a nyomor és szenvedés, amit a 
túlnépesedés, a munka gyümölcsének igaz
ságtalan megoszlása, a bér csekélysége, 
munkátlanság stb. okoznak, távolról sem 
oly nagy, mint az a nyomor, amely egy 
ivócsaládban uralkodik.

2. Egyetlen nyomornak a leküzdése sem 
tűr oly kevés halasztást, mint az iszákos- 
ságé, mert itt öröklő bajokról van szó. 
Azt a nyomort, amit az alkohol okoz, nem 
lehet utólag jóvá tenni.

Ezzel nem azt mondtuk, hogy a sze
génység és a nyomor többi okait ne ku
tassuk és ne törekedjünk ellenük teljes 
erőnkből küzdeni. Az alkohol elleni küzde
lem e törekvésünkben nem fog bennünket 
gátolni, hanem inkább segíteni. Mindkettő 
ellen egyenlőképpen akarunk küzdeni.

Közzététette Soltész Af„
éttermi segéd.

Kapitalizmus, klerikalizm us; a szo
cializmus e kettővel verekszik s le 
fogja győzni.
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KÍIIÉSSEGÉDEK ROVAT*
A kávésok.

Valóban elveszítette teljesen a fejét az a 
pár uszító, akik ma a kávésipar szemét
dombján mint teljhatalmú Napóleonok 
szerepelnek. Egyszerűen megőrültek. Némai- 
Brück-Ungerleider (alias Upor) s még pár 
keserű lélek a legszörnyübb zsarnokságban 
utaznak, amely valóban veszedelmes lehetne, 
ha nem volna olyan végtelen kómikus. 
Megijedni lehetetlen ettől a pár Don 
Quijottétól, akik a tekintélyes kávésok teljes 
utálatát élvezve, handabandáznak jobbra- 
balra s őrültségükben már arra is vetemed
tek, hogy nyíltan, minden vigyázat nélkül, 
vérbiróságokat tartanak s a legbrutálisabban 
fenyegetnek s terrorizálnak munkáltatókat, 
munkásokat. Olyan szörnyűnek látszik ez, 
hogy kedvünk volna megijedni. De erre 
képtelenek vagyunk. Olyan szépen erősödik 
a szervezetünk, olyan szépen folyik a közve
títésünk s olyan óriási undor fogta már el 
a kávésok nagyobb részét, hogy immár 
kétségtelen, mi lesz ennek a paprikajancsi- 
szinházba való Szent Bertalan-éjnek a követ
kezménye. Nézzük csak.

V érblróság a kutyaólban.
A vérbiróság össze-össze ül. A velencei 

9-ek titkos ülése suvix hozzá képest. 
Ahol valami nevezetes történik, ott rögtön 
beavatkoznak. Először is egy bocsánat- 
kérés-ügyet kell itt elintézni. Ez a legérde
kesebb. Lapunk más helyén foglalkoztunk 
már vele, hogy amikor egy undorító, a kutya
ólból szalajtott csibész — Némái ked
vence — szaglászni ment egyik előkelő 
belvárosi üzletbe, akkor egyik szaktársunk 
mód nélkül felháborodván ezen az eljáráson, 
rövid utón küldött Némái elnök urba vala
mit: egy hasznos, terheket huzó házi
állatunk, amely egyébként sportcélokra is 
használatos, egyik testrészét. Ez az alak 
végtelen megörülve robogott az elnök úr
hoz s átadta neki. Az elnök ur elfogadta, 
sőt rendeltetési helyén a többi vérbirósági 
tagoknak is megmutatta s ezek konstatálták 
is, hogy ott van, a tényt le-, iletve beszö
gezték s elkezdődött a tárgyalás.

Közbevetőleg szólva, e sorok írója az 
ilyen küldeményeket se helyes, se okos, se 
szervezett munkáshoz méitónuk nem tartja. 
Ha valaki szenvedelmében mégis küld ilyes
mit, ezért hibánkat belátva bocsánatot kérni, 
igen természetes dolog. Nem is beszélnénk 
erről egy szót sem, ha Némái, mint sértett 
fél, bocsánatot követel sértőjétől. Azonban 
a vérbiróság a testrészt magáévá tette s 
bosszúhadjáratra indult. A testrészsze! a 
kezükben és sértett lelkűkben kiszálltak 
vagy tizen az illető kávéházba, elnököstül, 
titkárostól, azonkívül tanukkal felszerelve, 
óriási feltűnést keltettek a kávéházban, ami 
nagyon használt a kávéháznak természetesen, 
megfenyegették a munkáltatót a legbrutáli- 
sabb módon, megfenyegették a főpincért 
s másnapra a bűnöst és a munkáltatót fel
citálták a kutyaólba s ott a leghallatlanabb  
terrorizm ussa l kén y  szeritették  a szak
társunkat, hogy Némáitól bocsánatot kérjen, 
aki tisztán csak munkáltatójára való tekin
tettel, akit minden tisztelet megillet, ezt 
meg is tette. Hát nem nevetséges és nem 
undok komédia ez?! Hát ezzel fognak az 
emberek békét s megnyugvást kelteni mun
kások s munkáltatók között? Amikor ilyen 
jelentéktelen és igen sűrűn küldött testrész
dologból ilyen esküdtszéki tárgyalást rögtö
nöznek akasztójával egybekötve?

Kedves elnök ur és tiszteletreméltó néhai 
ártatlan lilioma az Ungerleider-cseherlinek, 
nem gondolják, hogy egyszer valamelyik el
keseredett szaktárstól ilyen vérbirósági 
kiszállás alkalmával kaphatnak nemcsak 
képletes kifejezéseket, hanem  egy-két 
egészséges po font is. am elyektől az 
egyik szem ük kirágja a m á s ik a i'! 
Hát csak csinálják kisded játékaikat s ha 
már olyan komolyan vették szaktársaink

ártatlan kiszólását s küldeményét, hogy 
ilyen vas és vér politikával vetették vissza 
vele, engedjék meg, hogy kiadóhivatalunk 
költségén díjmentesen e helyett mi küld
jünk két darabot a tisztelt biró uraknak. 
Vitatkozzanak rajta, kinek való . .  .

De nemcsak itt fenyegetődztek. Egyik 
előkelő józsefvárosi üzletben is éhhalállal 
fenyegettek meg egy szaktársunkat, azon
kívül egyik előkelő Andrássy-uti üzlet- 
tulajdonosra másztak rá oly pimaszul, 
hogy ez a kilépését jelentette be az ipar- 
társulatból. Egyik előkelő belvárosi üzlet- 
tulajdonos nejét is pimaszul terrorizálták 
s úgyszólván megeskették (Ungerleider, 
mint püspök, nem utolsó dolog) s kis 
üzlet, nagy üzlet, Upor cikkázik jobbra- 
baira, az üzletében sohasem látni a díszes 
férfiút. Csak ott főzik a dolgokat a kutya- 
ólban, vérbiróságokat szerveznek, fekete 
listákat készítenek, persze a kutya se törődik 
vele. Hát csak előre vérbiróság, előre a 
csúfos pusztulásba. Mi már sokat jól meg
jósoltunk s ez is be fog következni.

Élet a kutyaólban.
Ott bizony igen szomorú viszonyok 

vannak. Vas mester képtelen helyezni s 
ha helyez, nem törődik azzal, hogy ott 
vannak régi budapesti kávéssegédek, ha
nem nyilván felsőbb utasításra első sorban 
a vidékieknek jut a sovány üzlet, emezek
nek pedig az álluk kopik fel tőle. Ugyan
ilyen panaszokat kapunk a kasszírnőktől 
is, de az meg valóban nem lényeges, 
mert a közvetítés igen gyengén megy s 
e mellett a saját közvetítőnk is meglehe
tősen működik. A munkáltatók nem vál
toztatnak, mert nem kapnak tisztességes 
pincéranyagot. Ez tény. Ennek dacára 
Némaiék telekürtölték már a várost, hogy 
milyen kitünően szuperál a kutyaól. En
gedje meg, mélyen tisztelt elnök ur, ez 
perfid hazugság. De engedje megjegyez
nünk, hogy még hazudni sem tudnak. 
Egyldöben  a következő két kis hir jelent 
meg. Az első Az Újságban: «A kávés- 
ipartársulat munkakőzvetitője. A budapesti 
kávésipartársulat ingyenes munkaközvetítője 
már megünnepelte az első jubileumot, 
az ezredik elhelyezést.» A második a 
Magyar Vendéglős és Kávésiparban, amely 
majdnem ugyanazon a napon jelenti, hogy 
őst) helyezés történt a megnyitás óta. 
Ez aztán kitűnő baklövés, Némái tata! 
Egyebet nem is tettek a harc lefolyása 
óta. A közvetítőjük képtelen funkcionálni. 
A munkáltatóknak nem kell s a munkáso
kat a végletekig elkeserítette, mert a buda
pesti kávéssegédeket erőszakkal mellőzi, 
tehát igen sok okot ad az aljas intézmény 
ellen való küzdelemhez, amelyet ellene 
folytatni csak akkor szűnünk meg, ha 
összetiportuk.

A fekete lista.
Végül bejelentjük, hogy biztos tudomást 

szereztünk a feke te  lista létezéséről, 
amelyen rajta vannak úgy azok, akik a 
mozgalomban valamikor résztvettek, de 
azok is, akik m a a legjobban vannak  
a kávésokkal. Ezért minden kávéssegéd
nek első kötelessége a szabad szervezet 
megerősítése, a mozgalmunk továbbvitele, 
mert ezzel a kis összeesküvő bandával, 
amely a munkások életére tör s amely 
örökké a munkáltató korlátlan hatalma s 
függése alá akarja a munkásokat vetni, 
csak ilyen fegyverekkel küzdhetünk. Erre 
ma azért is szükség van, mert nemcsak a 
fekete lista, de az üzletekben tapasztalt 
hihetetlen brutalitás is figyelmeztet a gyors 
cselekvésre. Előre a munkára !

A Budapesti kávéssegédek szak
egylete felfüggesztése alkalmával egy 
pár szájból a legocsmányabb rágalom foly- 
dogált, terjesztvén, hogy a szakegylet pénz
kezelését nem találták rendben, azért tör
tént a felfüggesztés. Ezzel szemben meg
állapítjuk, hogy a szakegylet felfüggesztése 
február 19-én történt, február 13-án pedig
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az egyesület pénzkezelését s
f! e[[,t, alfí[tak- A fzakegyletet azért függesz- 
te ték fel, mert a tagok ellentállást is fizet
ek. Igaz, hogy ehez a szakegyletnek vajmi 

kevés köze volt, de azért mégis felfüg
gesztettek. Ez az igazság. Akinek pedig ez 
sem eleg, annak majd mással csapjuk be a 
szájat.

■f*1 * * *" striciből lett kávés kifejezés volt 
egyik röpiratunkban, amely miatt jiár kávés, 
aki találva érezte magát, irtózatosan kikeli. 
Eddig rendben volna a dolog. Szót se 
vesztegetnénk a siránkozó férfiakra, ha nem 
házaltak volna a többi kávésoknál s nem 
tüntették volna az összkávésság sérelmének 
fel az ügyet. Épp ezért itt ünnepélyesen 
kijelentjük, hogy nem az összes kávésokra 
vonatkozik, akik között tiszteletreméltó jel
lemű, példás becsületü férfiak vannak, 
hanem csak pár kávésra, akik e szakmá
nak a mocsokfoltjai. Hiszen mindenki tudja, 
mely díszes virágokról van szó.

Kávésok a beteg pincérek ellen. 
Már a múlt lapszámunkban figyelmeztet
tünk arra, hogy a kávésok leszeretnék szál
lítani a napi bérosztályt, mert vad gyűlöle
tük nem kíméli a betegágyban fetrengő 
munkásokat sem, milyen lehet a felfogásuk 
és érzelmük az egészséges pincérről, mikor 
nincs szivük ahoz sem, átérezni, milyen 
szükséges az a pár fillér a beteg munkás
nak. A megélhetés úgyis nehéz, ha az 
egészséges ember a teljes keresetét viszi 
haza, ha pedig beteg valaki, úgyis kétszer- 
annyi kell s csak harmadrészét-negyedrészét 
kapja a betegsegélyzőtől, még ebből is le
harapni, ebből is kiforgatni azt a beteg 
embert, ehez csak az a könyörtelen gonosz
ság kell, amelylyel ma egypár elvetemedett 
aljas fráter beszeretné oltani a pesti kávé
sokat. Nem elég, hogy akarták, volt arcuk 
elmenni a kerületi betegsegélyzőbe s még 
hozzá határozatot is akartak hozni, pedig a 
régebbi napi bérosztályokat közösen a mun
kásokkal állapították meg, most pedig Mészá
rosék, Ungerleiderék saját maguk mohón, 
minden ellenőrzés nélkül s a beleszólás 
kiküszöbölésével szerettek volna végérvé
nyes határozatot hozni. Hát ebbe mi is 
beleszóltunk s ha ennek a kis bandának a 
kávéssegédek szervezetének megsemmisí
tése is úgy fog sikerülni, mint a napi bér- 
osztály leszállítás, akkor nyugodtan alkatunk, 
a hajunk szála sem fog meggörbülni. Mert 
hogy mi ezt nem engedjük s leszállítva sem 
lesz, az bizonyos. Úgy ám, Ungerleider és 
Orüneck intelligens veje! Hiába kapálódz- 
nak. Elmehetnének leckét venni Bakonyba. 
Ott csak gazdag és egészséges embert 
rántottak le a húsz körméről, önök pedig 
szegény s beteg embereket szeretnének 
attól a pár fillértől megrabolni. Majd nyáron !

M unkanélküliek segélyezésére a kö
vetkező adományok érkeztek be: Japán 5.—, 
Árpád 15.20, Terézvárosi 8.80, N. N. 4.40, 
Balaton 1.50, Opera 1.10, Casino (Kőbánya)
6.—, Erzsébet 3.40, Szeged 1.20, Berger 
Leó 5.60, Rémi 10.—, Turin 3.60, Erzsébet- 
kioszk 5.—, Mienk 5.—, Emke 4.50, Aréna 
3.60, Vigadó-kioszk 12.20, Magyar Világ 6.10, 
Boulevard 3.24, Continental 4.10, Alkot
mány (Budai vigadó) 3.10, Terézvárosi 17.—, 
London 4.50, Hungária (Eső) 3.60, Hazám 
3.10, Kohn Géza 5.—, Pannónia (Újpest)
3.—, Venezia 4.—, Központi 5.-—, Gutt- 
mann 2.—, Műcsarnok 10.— kor. Akiknél 
még gyüjtőiv van, azok legrövidebb idő alatt 
számoljanak cl a szerkesztőségben Vágó 
Béla vagy Hanisch Pál elvtársaknak.

N yilatkozat. Én, alulírott, folyó hó 7-én 
több szaktárs jelenlétében magamat el
ragadtatva, Keszey Flórián elvtársról sértő- 
lég nyilatkoztam. Mindezek előrebocsátása 
után belátva helytelen viselkedésemet, 
Keszey Flórián elvtárstól ünnepélyesen 
bocsánatot kérek, egyben ígérem, hogy a 
jövőben szervezett munkáshoz illően fogom 
magam viselni.

Budapest, 1900 március 8.
Langer Károly.

rendelkezésére állnak.
Akiknél naptárak  vannak, kérjük, azok

kal múlhatatlanul elszámolni szíveskedjenek.
A kiadóhivatal.

Ki hallotta ezt a 
nevet? Csak azóta 
hányódnak-vetődnek 
Pesten ezek a gya

nús alakok, amióta a kávésok kutyaólja 
előszeretettel gyűjti ezeket a vidéki csipás 
sztrájktörőket. De hogy jön ahoz Dudits 
Pál, hogy b. nevét a mi tiszta lapunk hozza. 
Nos, a következőképpen: Ezt a csirkefogót 
hívták egy üzletbe, de már előtte elment 
valaki s igy hazaküldték. Ez a csirkefogó 
rögtön panaszra ment Némáihoz. Ezt a 
csirkefogót elküldte Némái, kérdezze meg, 
ki küldte el. Ez a csirkefogó elment meg
kérdezni s egy szaktársunk újra vissza
küldte s küldött Némáiba is valamit Ez a 
valami egy hasznos házi állatból való. Ez 
a csirkefogó újra szaladt Némáihoz szak
társunkat denunciálni, azután ment a kávé
sokkal egyetemben tanúskodni halálos ellen
ségei mellett testvérei ellen. Ezt a piszkos, 
undok csirkefogót, ahol találjátok, köpjétek 
szembe s üldözzétek, mig csak bele nem 
pusztul. Nincs elég kíméletlen s kegyetlen 
eszköz az ilyen, a kávésokhoz lealjasodott 
pocsék emberállattal szemben. Az undor 
és utálat fogadja mindenütt ezt a bestiát, 
hogy érezze, mi az a testvéreket elárulni. 
Dudits Pál, ezt a nevet ne felejtsétek el!

SZÁLLODAI ÍS ÉTTERMI

Küzdelem a kollektív szerződésben 
biztosíto tt jogokért.

Alig egy esztendeje, hogy a szállodai és 
éttermi alkalmazottak kollektív szerződéses 
viszonyba léptek a főnökökkel, máris újabb 
küzdelem vár reánk. Nem újabb jogok ki
vívásáért kell harcot indítanunk, hanem 
azért, hogy a már kivívott jogainkat tiszte
letben tartassuk azokkal, akik becsületüket 
adták ahoz, hogy azt betartják. A főnökök
kel kell ismét szentbeszállnunk, mert a leg- 
gyalázatosjibb megsértését tapasztaljuk nap- 
ról-napra-annak a szerződésnek, amelyet a 
munkásság ezideig szigorúan betartott.

A kollektív szerződésben kötelezték ma
gukat a főnökök, hogy csakis az egyesület 
munkaközvetítőjét fogják igénybe venni, 
amidőn alkalmazottra van szükségük. S mit 
tapasztalunk? Egyre-másra jönnek a be
jelentések, hogy a velünk szerződéses 
viszonyban álló főnökök, az egyesület meg
kerülésével, lebujokból, piócák közvetítésé
vel veszik fel az embereket.

Ezideig vígan folytathatták eme kisded 
játékaikat, mert az egyesületben dúló belső 
viszálykodások megbénították az egész 
működést.

S mi volt az eredménye eme viszályko
dásoknak? Tagjaink nagy része hónapokon 
keresztül nem nyervén elhelyezést, a nagy 
áldozatokkal fentartott munkaközvetitő 
meddőségre volt kárhoztatva és a kiáltó 
nyomorúság ütött tanyát a pincérek között.

Ennek az állapotnak végre meg kell 
szűnnie! A viszályt okozóknak, a konkolyt 
hintőknek nincs helyük sorainkban. Tisztel
jük mindenkinek a meggyőződését, de 
amidőn azt látjuk, hogy az illetők az ellen
kező politikai nézet örve alatt állandó belső 
harcot inaugurálnak az egyesületi belső 
életben; amidőn azt látjuk, hogy a szerző
dést aláirt főnökök fütyülnek a szerződésre; 
amidőn azt látjuk, hogy a munkanélküliek 
óriási tömege nem nyerhet elhelyezést 
azért, mert az örökös belső harcok meg
akasztanak minden becsületes törekvést 
egészséges állapotok teremtésére: akkor

kíméletet nem ismerve kell kiirtani közülünk 
azokat, akik nem építeni, hanem rombolni 
akarnak.

Akik minden áron harcot akarnak, mert 
vérükben a forradalmi (!?) tűz lobog, azok 
tanulják meg, hogy a proletariátust egy 
lépéssel sem viszik közelebb a felszabadítás 
felé a belső harc felidézésével; sőt szomo
rúan tapasztalhatjuk, hogy éppen a belső 
harcok vitték egyesületünket erre a mere
dek lejtőre, amelyen alig lehet már meg
állítani a züllésbe való rohanástól.

Ha ezek a forradalmi vérrel biró tagok 
szerették a harcot, miért nem mentek azok 
ellen a gazok ellen, akik becsületszavukat 
kötötték a kollektív szerződéshez és most 
minduntalan felrúgják.

A közvetlen cselekvés hívei miért csak a 
szavak durva vad csatájában merítették ki 
erejüket?! Miért nem éltek hát a közvetlen 
cselekvés fegyverével ott, ahol gazságokat 
lehet megtorolni?!

Erre feleljenek azok, akik felelősek 
azokért a rendszabályokért, amiket a vezető
ségnek meg kellett valósítani, mert felelős 
az egyesület jövőjéért azoknak, akik az 
egyesület élére állították, de felelős a prole
tariátus összességének is.

Többé nem tűrhető a provokáció sem 
az egyes tagok részéről, sem a szerződés- 
szegő főnökök részéről sem.

Rendet fog a vezetőség teremteni minden 
téren. Ha kell, az elevenébe is belevág az 
operatőrkéssel, de megmenti a szervezetet, 
hogy éljen és virágozzék ismét.

Becsületbeli kötelessége minden ét
termi segédnek, hogy a tudomására jutott 
szerződésszegéseket azonnal a titkárság tudo
mására adja. Aki ezt nem teszi, az árulója 
az összesség érdekeinek.

A titkárság a bejelen tő  nevét ki 
nem adja senkinek, nehogy a főnökök 
bosszújának legyen kitéve.

Szerződésszegő a főnök, ha az egyesület 
megkerülésével vesz fel alkalmazottakat. De 
ugyanezen, sőt nagyobb bűnbe esik az a 
tag is, aki ajánlkozni megy bárhová az 
egyesület megkerülésével.

A tagsági dijakkal három hónapon 
túl hátralékban lévők, ha üzletben vannak, 
nem tagoknak tekingetnek és nyolc napi 
halasztást kapnak a hátralék megfizetésére. 
A nyolc nap leteltével követelni fogjuk a 
kollektív szerződés 1. pontjának szigorú 
alkalmazását.

A munkanélküliek három havi hátralék 
után tartoznak a titkárságban halasztást 
kérni, ami a tagkönyvecskéjükbe bejegyez
tetik. Kötélén azonban m in d e n  el
helyezések alkuiméival a hátralékot 
törleszteni.

Panaszok elintézése. Minden tagnak 
nemcsak joga, de kötelessége is, hogy ha 
bármilyen intézkedés ellen kifogása van, 
avagy a munkaközvetítésnél jogainak a 
mellőzését látja, hogy panaszszal éljen a 
titkárságban. A titkárság haladéktalanul és 
lelkiismeretesen meg fogja vizsgálni a pa
naszt és amennyiben hatáskörét túl nem 
haladja, azonnal in tézkedn i fo g  a sére
lem orvoslása céljából.

Lapok jog talan  elvitele. Az utóbbi 
időben — sajnos — mind gyakoribb eset, 
hogy egyes tagok az olvasó-szobából el
viszik a nagy áldozattal beszerzett lapokat, 
amelyek elvégre a kultúrát is szolgálják.

Minden tagnak elsőrendű érdeke, hogy 
ez megakadályoztassék. Szükséges tehát, 
hogy az ilyen esetek szemtanúi azonnal 
tegyenek jelentést, erről, hogy az ille
tővel szemben a választmány a legnagyobb 
szigorral járhasson el. Nem tűrhető, hogy 
egyes nem közénk való egyén miatt az 
összesség megfosztassék kulturális törekvé
sétől, az olvasástól.

K izárások az egyesületből. A vá
lasztmány folyó hó 2-án és 6-án tartott 
ülésén kizárta az egyesületből Kálmán Ist
ván és Weisz József tagokat.

A kizárás tényével lapunk legközelebbi 
számában foglalkozunk.
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Pályázatok az egyesületben betö l
tendő állásokra:

A Budapesti Pihcér Egylet pályázatot 
hirdet helyközvetitői. körgondnoki és pénz- 
beszedői állásokra.

A pályázók csakis az egyesület tagjai 
lehetnek.

A betöltendő' állásokra vonatkozó felté
telek megtudhatók a titkárságban.

A pályázatok is ide intézendők Pályá
zat > jelige alatt.

A Royal-orfeum kulisszái mögül*
Nincs a vendéglősiparnak még egy olyan 
kizsákmányoló telepe, mint az Erzsébet- 
köruti Royal-orfeum. Összes szenzációi kö
zül a legnagyobb feltétlenül, hogy ennek 
a cifra és tűzveszélyes fészeknek Bálint 
Dezső ur, ez a közismert spekuláns és 
szinésznyuzó lett az igazgatója. Ez az ur, 
kinek neve a Népszínház panamája óta vált 
híressé, ma már nem elégszik meg a szín
padi személyzet kizsákmányolásával, hanem 
mióta igazgatója és bérlője lett az orfeum
nak, legsürgősebb teendője az volt, hogy 
az ott dolgozó éttermi segédeknek a kol
lektív szerződés árszabálya szerint fennálló 
munkabérét «részint egy harmadára, részint 
egészen megszüntette», sőt a fó'pincérét, 
kinek ott eddig — testet romboló éjjeli 
munkájáért — 200 korona fix fizetése volt 
— leváltatta és helyébe egy olcsó Jánosi 
teljesen ingyen, minden fillér fizetés nélkül 
állított be.

A Herr von Bálint direktor részéről 
ennél természetesebb dolog persze nincs. 
Elvégre mii törődik ő azzal, hogy a pin- 
cérség sorait az orfeumi bünbarlangokban 
leskeldőő tuberkulózis és egyéb betegség 
tizedeli? Bánja is ő. hogy a pincérmunkás 
miből tartja fenn a családját? Éljen meg a 
koldusfillérekből, amit Bálint urnák becses 
vendégei hullatnak a markába, amikor ki
festett táncosnők és más nők társaságában 
pártolják a művészetet.

Kinek nem tetszik, mehet! Van az ügy
nöki bódékban még olcsó áru a raktáron, 
így gondolkodik Bálint, az igazgató. De 
nem így gondolkodunk mi, éttermi segé
dek, hanem megállapítjuk : hogy gyalázat 
és szomorú valóság az éttermi segédek ol
dalán van, akik még ma is ingyen járnak 
dolgozni mindenféle vállalkozónak, mikor 
már a verebek is azt csiripelik, hogy a 
budapesti pincér munkájának megszabott 
ára van. Ezt kell betartani minden buda
pesti éttermi segédnek. A szervezett össze
tartás hatalmának ereje előtt még Bálint 
ur is kénytelen lesz kopasz fejét meghaj
tani. Hogy ez be is következzék, arról 
majd gondoskodunk.

Akik már kint vannak a vízből.
Il'ábel János  szaktársat az Élő-étterem

ből, Sáry Sándor szaktársat, aki már hét 
éve dolgozik Borovszky vendéglősnél a 
Pálffy-téren, a « Császár-fürdő* sxobapincé- 
rét és a «Rác-fürdő* főp incérét, kiknek 
neveit egyelőre nem akarjuk kiirni, ezúton 
utoljára figyelmeztetjük, hogy tagdijhátralé- 
kaikat akár a pénzbeszedőnél, akár az 
egylet titkárságánál haladéktalanul rendez
zék, illetve iratkozzanak be a B. P. E.-be, 
mert különben, ha munkáltatóik velünk 
kollektív szerződésben állanak, őket a 
vegyes békebiróság elé állítjuk, vagy egyéb 
eszközökkel fogjuk őket a tisztesség útjára 
kényszeríteni. Az összpincérség érdeke 
nem tiiri, hogy egyesek árszabályon alul 
dolgozzanak. Á heti szabadnapot nemcsak 
az összpincérség anyagi érdeke miatt, 
hanem szoclilhigiénlkus és erkölcsi érdek
ből is be kell tartani. Nem tisztességes 
munkás, hanem senkiházi, hazátlan az az 
éttermi segéd, aki nem tagja a szervezetnek. 
Nem hisszük, hogy a fentnevezett szak
társak már kint volnának a vízből, akiknek 
nincs szükségük a szervezett éttermi segé
dek támogatására. Ha igen, akkor bevezet
jük őket a gyászvitézek nyilvántartási 
könyvébe*. Félre tehát minden kicsinyes 
komédiával és be a B. P. E.-be, ahol min
den tisztességes éttermi segédnek a helye 1

Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak

Pályázat. A Magyarországi Szállodai, 
Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szak
lapja pályázatot hirdet pénzbeszedői állásra.

Pályázók csak a Budapesti Pincér Egylet 
tagjai lehetnek.

Pályázótól megkivántatik, hogy kaucióval 
rendelkezzék.

Egyéb feltételek megtudhatók a Buda
pesti Pincér Egylet titkárságában a hivata
los órák alatt.

Be a fogházba — a szervezetért.
Még mindenki emlékezhet arra az időre, 
amikor a Fogadó* szerkesztőségén k 
pincérbolonditói üzleti spekulációból egy 
keresztény-nemzeti pincérszövetséget* sze

rettek volna összekalapálni. Flór uram 
vigéceinek elfogyott a dohányuk és ezen 
úgy akartak segíteni, hogy a pincérmun
kásságra vetettek ki hálójukat. Természetes, 
hogy méltó elbánásban részesültek és épp 
akkor, amikor alakuló közgyűlésüket akar
ták megtartani a Vigadó kistermében, 
ütöttünk széjjel köztük, megzáptojásozva 
a díszes bandériumot. Ebből a küzdelem
ből derekasan kivette részét volt szak
lapunk, az Éttermi segédek szaklapja, a 
leleplező és támadó cikkek egész soroza
tával. minek meg is volt az eredménye: a 
pincérség undorral fordult el a «Fogadó» 
komédiásaitól, akik látva a nagy felháboro
dást, szépen kereket oldottak. De a sajt
takarónak mégis fájt a kudarc és bíróság 
elé állította K. L. szaktársunkat, szaklapunk 
akkori felelős szerkesztőjét és a cikkek 
szerzőjét. Flórék a bíróság előtt a hazafit 
imitálták és az osztálybiróság — termé
szetes dolog nem engedte meg K. L. 
szaktársunknak a bizonyítást és sietett 
elitélni a ^szocialistát 34 napi fogházbün
tetésre. A büntetés kitöltését e hó 18-án 
kezdte meg K. szaktársunk, kire nézve az 
ítélet nem is büntetés, hanem kitüntetés, 
amelyre úgy ő, mint mi mindannyian büsz
kék vagyunk. Bevonult azzal a-t tudattal, 
hogy mi itt künn tovább küzdünk lanka
datlan kitartással a sajtókalózok ellen s 
nieg vagyunk győződve, hogy harckész
ségét és ambícióját az osztálybiróság nem 
lesz képes elvenni. A Fogadó* sajttakarója 
ellen különben újra felvesszük a harcot, 
amelyben, ugylátszik, a bolondos Tóth 
Endrék újból elkezdik fujdogálni a régi, 
kopott és hamis tilinkót. Hja, mi sokan 
vagyunk 1

Á „vörös étterm i segédek asztal- 
társaságának” táncestélyén a következő 
felülfizetések történtek, melyeket az asztal- 
társaság elnöksége ezúton hálás köszönettel 
nyugtáz:

Widerker L. pékmester 20’—, Hüttel 
Tivadar 10'—, Littke képviselője 10'—, 
Trenk Emil vendéglős 10*——, Törley-cég 
10'—, Deuisch Mór (Törley képviselője) 
10'—, Mitrovácz Adolf 10’—, Vigh József 
5'—, Bulányi Lajos 5'—, Kesztenbaum Géza 
vendéglős 5'—, Dékány Sándor 5’--, 
Pientak Henrik 4 —, Kuliét János 3’—, 
Boór Jenő 2-—, Fiselli Lajos 2'—, Kováts 
Gy. 2- , Riviéra élővirágkereskedés 2'—, 
Kretschmer Gy. 2-—, Buher Alajos 2'—, 
Kiss Pál 2'—, Beer László 2-—, Berkovits- 
cég 2*—, Ruff János 2-—, Paraker Lajos P—, 
M. Kovács József P—, Kovács Kálmán P—, 
Faszler József P—, Gráf Gizella k. a. P—, 
Dombi I. P—, Schmickl János —'80. Mé
száros Józsefné —'50, Lubrincz Jenő —'40, 
Schindler -'40, Szabó István —'20, Kirsch- 
ner N. — 20 korona. Dugópénz mint 
jövedelem — 3.-- korona, összesen :
141 ko ro n a  i>0 fillér .

A csillaghegyi kutvállalat 100 üveg 
savanyuvizet, Lottis Francois 5 üveg 
pezsgőt adományozott, melyet köszönettel 
nyugtázunk.

Adományok a könyvtár számára.
A B. P. E. könyvtárának javára a követ
kező éttermi segédek adományoztak 
könyveket: Blázy Vilmos 5, Löwy Qyula 5. 
Cseke Lajos 1, Bodor Pál 2, Tóth János 4, 
Czotter József 8, Somogyi Károly 1, Fiseher 
Rudolf 1, Tanács József 1, Miklósi Fe
renc 3, Halas Antal 1, Molnár Gyula 1,

Szaklapja 1900

Szép Lajos 1 darabot, összesen 34 könyvet.
Szaktársainknak a könyvtár gyarapítása 

érdekében tett adományaikért ezúton mond 
köszönetét a B. B. E. választmánya nevében 

Tenk Mátyás, könyvtáros.
Az összetartás gyüm ölcse.

Örömmel konstatáljuk, hogy a «London>- 
szálloda szaktársai fényes példával mutat
ták meg, miképp kell dolgozni a szervezet
ért az öntudatos éttermi segédeknek. Miként 
a magára hagyott pincérnek szüksége van 
a szervezetre, többi társaira, épp úgy a mi 
szervezetünknek szüksége van a többi 
munkásszakmáknak, az összmunkásságnak, 
a Népszavának stb. támogatására. Nélkülük 
elveszett emberek volnánk, gyenge por
szemek a kapitalizmus ezerkaru minden- 
ségében, kiket a legkisebb szellő is elfujhat. 
A «London»-szálloda szaktársainak műkö
dése azt mutatja, hogy ők ezt megértették, 
amit házi pénztáruknak november, decem
ber és január havi következő kimutatása 
bizonyít:

Ebben a három hónapban kiadtak: 
Népszavára, munkanélküliek és beteg szak
társak segélyezésére, a magyar kozákura
lom áldozatai számára, a szilveszteri sztrájk
segélyre, a táncmulatságok felülfizetésére stb. 
54 kor. 40 fillért. A napi bevételekből 
minden szaktárs leadott egy-két fillért s az 
igy leadott adományokból három hónap 
alatt összegyűjtöttek 55 kor. 33 fillért és 
ebből fedezik a szervezettel járó kiadá
sokat.

Ma, amikor a fekete gróf zsivány politi
kája bitang jószágnak nézi a szakegylete
ket, ez megbecsülhetetlen eredmény. Ami
kor a munkásegyletek fölött örökké ott 
lebeg ma a feloszlatás damokleskardja, ezt 
a rendszert meg kell mindnyájunknak 
valósítani. Minden szálloda, étterem és 
kávéház egy szabad szervezet legyen és 
akkor a győzelem nem késhet sokáig. 
Vegyenek példát az éttermi segédek a 
< London»-száIlodáról, hol ime termékeny 
gyümölcsöket szült az agitációnak, össze
tartásnak és öntudatnak ereje.

Löwy Miksa éttermi segéd tudassa 
azonnal címét a Budapesti Pincér Egylet 
titkárságával. A szaktársak kéretnek, hogy 
ha fentnevezett hollétéről tudomással bír
nak, erről értesítést adjanak.

Nyílt tér.
Szaktársak! Borhoz, pezsgőhöz a Krondorfit

ajánljuk.
Törley-pezsgő dugókat a cég 10 fillérért 

vált vissza.

D  p y n  j P  í í  1 a  n  25 év óta® V ^V C 4I i  u i v s j j  országosan elismert
PINCÉR CIPÉSZ

Lzek készítésében versenyen kívül állok.

Ü z le t : B U D A P E S T , V I I . ,  Dob-U. 59. (K irtíiz-u . saruk.)
Kész üzleti cipők raktáron tartatnak. Levelező
lap meghívásra azonnal jövök mértéket venni.

r “ — --------------------------- --------------
„NÉPSZAVA11 KÖNYVKERESKEDÉS

BUDAPEST, VII., NYÁR-UTCA 1.

■ ■ ■

Könyvtarak részére ajénl könyveket és folyóirato
kat minden tudományszakból a legolcsóbb érakon.
A szövetség csoportjai kiválóan gondos kiszolgá
lásban és a leható legnagyobb kedvezményben 
részesülnek. Bárhol hirdetett müvek ugyanezon 
áron, esetleg sokkal olcsóbban Is szállíttatnak.

Könyvjegyzék kívánatra Ingyen és bérmentve.

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *
Felelős szerkesztő: Vágó Béla.

Kiadd: A lapbizottság.

Világosság könyvnyomda r.-t„ Budapest, VII., Nyár-utca 1.
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n UNlCUlff"
legjobb gyomorerösitő likőr,

továbbá: Curacao Tripla Sec, Cherry Brandy, 
Mentbe Glaciale, Peppermlnt, Allash, Cncao stb. 
=  elismert különlegességoi =

Z w a c k  J. é s  T á r s a i
csász. és kir. udvari szállitóknnk

Budapest, IX., Soroksári-ut 36. sz.
Valódi Jamaikai rum ás francia cognac behozatala.

m m n m - forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital ótványmaroknél és 
emésztési nohézsftgeknM. A legtisztább és legegészségesebb asztali 
és borvlz. — Hathatós szomjcsillapltó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
Igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdö Kutvállalat Budán.

K itűnő  hatású vese- 
és h ó ly a g b a jo k n á l .
Szénsavdus, kellemes, 9avanyk6s 

IzO, vasm entesltett,

rendkivlll iiditö asztali viz.
Üdít, gyógyít. Orvosilag ajánlva.
Ivó-gyógymódra használva, vese- cs 
hólyagbajoknál, a vcsem edence idült 
hurutjainál, hugykő- és fovenyképzö- 
désnél, a légutak és a kiválasztószervek 
hurutos bántulmair.al kitűnő hatásúnak 

■■■—■....  bizonyult. — — —- —
Prospektust k ív á n a tr a  kőid a 

forráskezelősóg t
Muschong buriási gyógyfürdő igazgató

sága Buziásfürdőn.
Kapható : Budapesten É deskuty  L. ásványvizkereskedö- 
ncl, valamint minden fűszer- cs csemegekereskedésben.

MENÜ -kártyák, kész ét 
lapok, konyha 
söntés-ivek és 
könyvek, bon 

biok minden nagyságban és színben, ruhatár 
számok, bérletfüzetek, levélpapír, boríték 
szivarszipkák (kívánatra cégnyomással is), lég 
újabb pecsenye- és haldiszek, tortn-és tányér 
papírok,slltemény-kapszlik, papírszalvéták 
papirlem ez-tányérok, francia szalm aszopó 
kák, fogvájók, ujságtartók, író  t á b lá k  

kréták, szivacsok stb.
Állandóan nagy választékban, olcsó, szabott 

árak mellett, gyorsan és pontosan szállít

Berkovits Károly
Hektograph-készltö. célszerű irodai és vendéglői 

cikkek raktára
Budapest, VII., Slp-utca 11. szám.

KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN.

CC

A főváros logjobb borai.

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

V., Lipőt-körut 21. szám
alatt levő újonnan berendezett ven
déglőmre, ahol állandóan kitűnő 
háziasán készített melegételekreggel 
három óráig, saját szürctelésü 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 
Lukácsfürdö éttermi és kávéssegé
deknek, úgyszintén a Budapestre 
felránduló közönségnek.

B. pártfogásukat kéri tisztelettel

NEMCSÁK MIHÁLY, vendéglős
Telefon 43-01. Vendégeim rendelkezésére áll.

Leves-különlegességek.

Szivarkülönlecjességi áruda és 
kislozsde =

A nd r á s s y - i s t  2 9 . s z á m .
Vidéki és telefon-megrendelések a legponto
sabban eszközöltetnek, ffagy választék angol és 

francia dohánykülönlegességckben. 
vLys de France*-hiivelyck e g y e d ü li raktára.

Telefon: 106— 78. Úzv. Konti J t a s fn é .

Schmidt Viktor és Fiai
csokoládé-, cukorkaáru-, biskuit-, 
fagylaltostya- és ostyakonfokt-gyár

Budapest, IX,, Szvstonay-utca 3?.

Pincérek figyelmébe! j ^ ^ n c ^ r e *<
figyelmébeAz elismert legjobb és legtartósabb

P I W C É R - G S P i

Budapest,
uhunál

Erzsébct-körui 3G

ajánljuk HERMANN 
(iYULA fórfiszabó- 
mestert, ki már húsz 
dv óta csakis pincérek 
szabója. —- Budapest, 
VII., Akácfa-utca 52.

Figyeljünk

n .

kaphatók. Számos elismerő-levcl bizonyltja a cég szolid 
kiszoleálását.

Állandó nagy választék kész üzleti és m inden nemű 
cipőkben.

Egy levelező-lapon kérem izives értesítését és azon: c! 
szolgálok.

Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpont- ' 
bán eszközöltetnek.

K a z a l ip a r .

Piatnik Nándor és Fiai buda
pesti magyar játékkártyagyár 
gyártmányainak valódiságára.

H a z a i ip a r .Óvakodjunk a rossz 
utánzásoktól!

.v to jto v . Magyar játékkártya-gyár .vtojco>.

piatnik Nándor és FiaiB U D A P E S T ,
Rottenbiller-utca 17. sz . - - y . ;

Telelőn : 6S-5S.Telefon : 63-56. 
Alapittatott 1824. fludape**

felhívom saját gyártmányú
konyhakabát-.kötény-és 
munkanadrág-üzletemre,

nit a legjobb minőségben, 
monogrammal ellátva, ol
csón szállilok. Kávéfözb-Kabát 
méret szerint 3 korona 6D 

fillértől feljebb:

G rü n h u t  Ódon,
| szabómester
f 5 Budapest, VII., Akácfa-utca 10.

'Levelezőlap-érlesitesre ház
hoz jövök. Árjegyzék Ingyen. 
V idékre u tánvét mellen. 

Mérethez elegendő ujjhossza és mellböség 
hónaljon körül.

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

bor, pezsgőhöz legjobb ital. Orvosilag ajánlva mint 
------------ nyálkauldó és hugyhajíó hatású.------------

A tisztelt pincér uraknak reklámdolgokat, po
harakat, szipkát, fogvájót stb-bi* küldünk, ha !e- 
vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., Zoltán-utca lü. Telefon 34—73.

Sorfőz d © i  f i  |R é s zy-tá fa

L e g n a g y o b b  v i d é k i  s ö r f ő z d e  

Első r e n d ű  g y á r t m á n y o k

B e l és k ü lfö ld i k ifünte t& sek.
s z / í n o s  f i ó k c e l e p .

Eísö  magyar rászv. serfozó'de.
Gyártelep és központi iroda: Kőbánya.

Telefon-szám: 52 — 80.

Városi iroda: Vili., Esferházy-utca 6.
Telefon-szám: 52—59.

Palackslir osztálya: X. kerülőt, Kőbánya.
Telcícn-szám: 56—58.

f i i tCs. és k ir . udvari ; | y | | | »  és kamarai szá llitö .

DREHER AIITAL SERFŐZDE R.-T.
Budapest-Kőbányán.

Ajánlja kltUnő minőségű ászok-, király-, márciusi, 
kiviteli márciusi, korona- (a la pilseni), maláta-, 
e  bajor-, dupla márciusi ás baksőrát. s  
Különlegesség : dupla m aláta kösör kőkorsákban. 
Nagyobb sörmennylságat saját jágkocsljalban szállít.

Kőbányai Polgári Serfőző 
R.-T., Budapest-Kőbánya.
K ivitel m in d e n  v i l á g r é s z b e .  

6 G rand F rix . ■

H AGGENM ACHER
kőbányai és budafoki sörgyárak r.-i.

KŐBÁNYA,
Halom-utca 27. (Telefon-szám: 52-66.) 

B U D A F O K .  (Telefon-szám: 1.)
Városi Iroda:

Budapest, V., Kádár-utca 5.
(Telefon-szám: 14-60.)
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ÍTRANSYLVANIA SE(T
L O U fS  FRAH i^O IS & Go.

{' : ■ c s á s z á r i  é s  k i r á ly i  u d v a r i s z á l l í t ó k  -.........
F iilö p  S z á s z  C o á u rg  G ó th a i H e rc e g  Ö F e n s é g e  

s z á l l í t ó ijS B U D A F O K .
IS elsdrendll kitüntetés. —™ Hors Concours. —

Mmm FŐRAKTÁR:

i BORHEGY! FERENC Bû i v-’
H M Sürgönyeim FRANCOIS BUDAFOK.

. -VeC ..UÍÍIS FRA-ffOl̂ YEZÉRKÉP'/iSELÖSÉG
RUDA és BL0CHMANN

Telefon: BUDAFOK 15. szám.Telefon: BUDAFOK 15. szám.W ................ .... .................. ............_ ... ........ J w m e i im M W m s a

Consum
Budapest, üli., Kertész-u. 20.
T e l e f o n - s z á m :  S Í I  14.

Saját szipkagyárában a legcsinosabb kivitelű és legkitűnőbb 
minőségű szivarszipkák készülnek, cégnyomással is. 
Saját gyártmányú szivarkahüvelyeíc. 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. 
bi a  Képes árjegyzék ingyen. m ®

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

PATRIA pótkávé
a  le g jo b b ,  

l e g i r t l e t c s e b b ,
l e g t i s z t á b b ,  t e h á t  ,— \  »

i e g t í s S i é l e t e s e S i b .  / '“ V *

Mimién háztartásban nélkülözhetetlen elsőrendű h o n i  -
k á v é p ó t S ó ;  kapható minden (üszer- és gyarmatáru-kereskedésben. 

T ö b b  kiállításon az e l s ő  díjjal kitüntetve! "Wa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i

m m m m m

83 . . . » • ______  ____ _ _ c

1% é t ia p g r> ó  é s  
| w a r s e í lé g fő s  u r a k n a k

H U T T V r i V A D A R  q
m  CS. £S KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ ■» Mfl
BUDAPEST V. OOROTTYA-UTCA 14 ^

Porcellán és üvegáruk. ®
SajSI porcellengyér Budapesten.
KÉPES ÁRJEGYZÉK KÍVÁNATRA GÉRMENTVE. “

unmelegebbtrii ajánlom a 
• - ^jobbnak elismert és sok 
i .lilt < s munkát meytakRrito

„BERXOVirS'Mfle

tiektepph-lapok
és m lnr^n színben lévő 

Iákat.
Továbbá nagy választékban bek.ograph-tekercsak, kész 

étlapok, menü-kártyák, konyha3Önlús-ivek és könyvek, boi,- 
blo< minden nagyság és színben, ruhstár-szárriok. bórlat- 
U étik, levélpapír és boritóVck, szivarszipkák tkiv.inatrn cég- 

nyomással is), legújabb pecsenye- és haltliszek, torta- és 
unyérp-jpirok, sütsmónykapszlik, papirsz-'vólák, papirlemez- 
iányérok, francia .'.zalnusíopákák, tcqv- ók, ujságtartók, Iró- 

tóblák, kréták, szivaisck stb.
Olcsó, szabott árak mellett gyorsan is  pontosan sz Iliit

$ ^ r r V m í i t c  i f i r ő l* /  Hektograph-ké« lő, célszerű irritál\ U f tU V I lö  ós v9„,jé3|J | clkku.. raktán
' B  d a p e s t ,  V il . ,  S ip - u t c a  II . m á n .

Kópac irjsgyzók ingyen.

Szakíársak!
Ajánljuk a szénsavval te lite tt város

liget!ILO N A
artézi ásványvizet

V. 1111

í Bu<L
Legtisztább és legegészségesebb üdítő
ital, tisztán és borral. Megrendelési 
clrn: ARTÉSIA részvénytársaság, 
Budapest, V f i E g r e s s y  ut 20 c.

T elefo n n ám : 50 -72.

S Heoei-kávéhéz
V I., T e r é z - k * r u i  19.

I Éttermi segédek találkozó helye!!
3 Hébel Mihály, tulajdonos.

B E I T Z  J Á N O S
mlíaszteryályos, tiákó- és billiárügolyó-gyár.

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

Budapest, VII., Akácfa-utca55, Dob-utcasarok.
Telefon 81—30. Telefon: 81-30.
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