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Magyarországi

ELŐ FIZETÉSI ÁRA:
Egész évre 12 korona, fél évre 6 korona

M e g j e l e n i k  m in d e n  h ó  1-én é s  15-én
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

VII., NAGYDIÓFA-UTCA 3. SZ., I. EM ELET

A magyarországi szakszerve
zetek V. kongresszusa.

Augusztus hó 13— 15. napjain tartatott 
meg a magyarországi szakszervezetek V. 
kogresszusa, amely tárgy és határozatok 
terén az eddig megtartott kongresszusokat 
felülmúlta. Az a komoly és beható vita, 
amely egyes javaslatok felett folyt, hü ké
pét nyújtotta a magyarországi szakszerve
zetek példás fejlődésének. Ha tekintetbe 
vesszük szakszervezeti mozgalmaink egy
néhány évét, úgy az eredmény, amit látunk 
meglepő. Ezek után már nyugodt lélekkel 
meg lehet állapítanunk, hogy a szakszerve
zeti mozgalmunkat méltán sorozhatjuk a 
a nyugati kulturállamok mellé, ha számok
ban nem is, azonban arányban minden 
körülmények közt. Mert amíg a nyugati 
államok szakszervezeti mozgalmaiban m in
denhol látunk olyan szervezeteket, amelyek 
nem szorosan a munkásérdek képviselői 
—  ezek az úgynevezett sárga szervezetek — , 
addig nálunk a sárga szervezetektől moz
galmaink teljesen mentesek. H ogy ez igy 
van, ez főképp annak tudható be, hogy 
nálunk a szakszervezeti mozgalom pár
huzamosan halad a politikai mozgalommal. 
Nincs tehát igazuk azoknak, akik e két 
mozgalom külön-külön vitele mellett kar
doskodnak.

Mert ha a nyugati államok mozgalmai 
szintén az egyesitett mozgalom alapjára 
helyezkednének, úgy valószínű, hogy nem 
volnának sárga szervezetek, de legalább is 
nem volnának számottevők.

A mi kongresszusunk eklatáns bizonyíté
kot szolgáltatott arra, hogy ez a két moz
galom egy cseppet sem ellensúlyozza egy
mást, sőt sok esetben elért mozgalmak 
sikerei épp e réven voltak elérhetők.

Bár nincs terünk az elhangzott vita 
anyagát bővebben ismertetni s ezért csak a 
kongresszus által hozott határozatok ismer
tetésére szorítkozunk.

A munkanélküliség esetére való biztosí
tást illetőleg a kongresszus elhatározta:

1. A  munkanélküliségre vonatkozó, a 
szakszervezetek bevonásával eszközlendő 
pontos statisztika rendszeresítését.

2. A  munkaidő törvényes szabályozása, 
illetőleg leszállítása.

3. Válságok esetére állami és községi 
munkálatok foganatosítása, a szakegyesüle
tek által elismert, érvényben levő munka
bérek mellett.

4. A munkanélküli pénztárak közpénzek
ből való támogatása, mely segély azonban 
nem csorbíthatja a munkások politikai vagy 
más jogait és nem korlátozhatja a szakszer
vezetek önkormányszati jogát.

A  kongresszus szükségesnek találja, hogy 
addig is, mig az állami munkanélküliség 
esetére való biztosítás törvényes rendezése 
bekövetkezik, a közhatóságok anyagi támo
gatásban részesítsék a munkanélkülieket 
segélyző szakegyesületeket, anélkül azon
ban, hogy ez a támogatás bármely irány
ban a szakegyesületek függetlenségét be
folyásolhatná. A  támogatás legegyszerűbb 
formája, ha a szakegyesületeknek munka- 
nélküli segély címén befizetett összeg egy 
részét közpénzekből visszatérítik.

A kongresszus felszólitja a szakszerveze
teket, hogy fejlesszék a munkanélküli segé

lyezés intézményeit, mert ezek kiváló esz
közei a munkaviszonyok rendezésére irá
nyított törekvésnek.

A  sztrájktaktika és a kollektív szerződé
sek dolgában alapos vita után a következő 
javaslat lett elfogadva:

A  magyarországi szakszervezetek V. kon
gresszusa megállapítja, hogy a gazdasági 
harcok a mai termelési rendszer mellett el
kerülhetetlenek. De megállapítja azt is, 
hogy a munkások és munkáltatók szerve
zeteinek nagyfokú megerősödése teszi egy
felől szükségessé, másfelől lehetővé a kol
lektív szerződések kötését. E szerződések 
mindkét fél részére bizonyos előnyöket 
biztosítanak. A  munkáltatóknak biztosít
ják a szerződés érvényességének idejére az 
üzem stabilitását; a munkásoknak pedig 
ugyanezen idő alatt módot nyújtanak a 
háborítatlan erőgyűjtésre. Végül megálla
pítja a kongresszus, hogy a munkáltató
osztályt nemcsak vagyoni túlsúlya, hanem 
a hatóságok támogatása is erősiti az eset
leges harcokban. Ezekre való tekintettel a 
munkások harcai csak osztálytudatos szer
vezettség, szilárd fegyelmezettség mellett 
és erős ellentállási pénzalapra támaszkodva 
vívhatok meg. Ezért az V. szakszervezeti 
kongresszus gazdasági harcoknál a követ
kező szempontokat ajánlja a szakszerveze
tek figyelmébe:

1. Minden szakma központi ellentállási 
pénztárt tartson fenn szabad szervezetében 
és sztrájk esetén abból segélyezze tagjait.

2. Gazdasági mozgalmak lehetőleg jó 
konjunktúrák alatt kezdeményeztessenek. 
És ha valamely gazdasági harcban érdekelt 
üzemben vagy üzemekben többféle szakma 
munkása dolgozik, a harcot folytató szer
vezet köteles a harc megkezdése előtt a 
többi érdekelt szakmákkal érintkezésbe 
lépni és azok érdekeit a harc folyamán és 
a kötendő szerződésben szem előtt tartani.

3. A  sztrájk fegyveréhez, miután az nem 
cél, csupán eszköz a munkásság helyzeté
nek megjavítására, csak akkor szabad folya
modni, ha minden más mód hatástalannak 
bizonyult.

4. A  kizárások elleni védekezés hat- 
hatósabbá tétele végett a IV. szakszervezeti 
kongresszus a közös szakmai ellentállási 
pénztárt alkotta meg. Az V. szakszervezeti 
kongresszus megújítja ezen határozatot és 
kimondja, hogy minden szervezet köteles 
a kétfilléres közös szakmai ellentállási be
vezetni és azt a szakszervezeti tanácsnak 
negyedévenként befizetni. Amely szakma 
ezt nem teljesiti, a szakszervezeti tanács 
kötelékébe nem tartozik.

Fontosabb javaslat volt még a munkásbiz- 
tositásról szóló, amely heves vitára adott 
alkalmat, tekintve, hogy a mai munkásbiz- 
tositási rendszer egy cseppet sem felel meg 
a munkásság jogos igényeinek. E javaslat
nál módosítások is ajánlva lettek s végül 
kompromisszum létesittetett a következő ha
tározati javaslat elfogadására :

1. A  rokkant- és aggkori kötelező biz
tosítást, kapcsolatban az özvegyek és árvák
ról való gondoskodással. E cél sürgős meg
valósulása érdekében a szervezeteknek 
kötelességévé teszi, hogy működésűk min
den megnyilvánulásában a munkásság e 
fontos követelését állandóan napirenden 
tartsák és megvalósulása érdekében állandó 
akciót fejtsenek ki.

2. A  kötelező biztosítás minden neme 
kiterjesztendő az összes foglalkozási ágakra, 
mindazokra, akik bér vagy fizetés ellené
ben alkalmazotti viszonyban állanak és ke
resetük a 3600 koronát meg nem haladja.

3. Követeljük a bányatársládáknak mai 
szervezetükben, a gyári (dohánygyári) és 
vállalati pénztáraknak pedig teljes m eg
szüntetését, hogy az ott biztosított munká
sok betegsegélyezési szolgálmányok és 
elbánás tekintetében a többi munkásokkal 
egyenlő helyzetbe kerüljenek, függő hely
zetük megszűnjék és ezzel a gyakori meg
károsításuk megakadályoztassék.

4. Követelünk hatályos törvényhozási in
tézkedést azon munkáltatók ellen, akik a 
betegsegélyző járulékot nem fizetik.

5. A  táppénz minimuma emeltessék a 
napi kereset magasságára és folyósittassék 
a felgyógyulásig.

6. A  keresettel nem biró családtagok 
orvos, gyógyszer, üdülőház, kórházi ellá
tásban részesitendők és gyógyászati segéd
eszközök is részükre kiadandók.

7. A  létminimumon aluli napibér alap
ján megállapított osztályok megszüntetendők 
és egy létminimum állapítandó meg, mint 
a legalacsonyabb osztály alapja.

8. Balesetbiztosításnál követeljük, hogy a 
balesetet szenvedettnek a mai 6 0% -o s kár
talanítás helyett teljes kártalanítást nyújtson.

9. Az ipari betegség okozta munka- 
képtelenségek balesetnek minősitendők és 
kártalanitandók.

10. A  tanoncoknál és a be nem fejezett 
kiképzetteknél a kártalanítás alapjául szolgáló 
javadalmazás a felnőtt munkás szokásos és 
emelkedő keresményéhez képest állapítandó 
meg. Azoknál, kiknek keresete a megálla
pított létminimumnál alul marad, a kár
talanítás alapjául a létminimum szolgáljon.

11. Ne legyen szükséges a kártérítési 
igény érvényesítéséhez a munkaadóval 
szemben büntető bírói Ítéletre, hanem már 
a munkaadó gondatlansága a kártérítési 
felelősséget állapítsa meg.

12. A  munkáspénztárak hatalmaztassanak 
fel mindazon intézkedések megtételére és 
propagálására, amelyek a betegségek meg
előzésére és a balesetek elhárítására szol
gálnak.

13. A  jövendő munkásgeneráció védelme 
érdekében követelünk hathatós csecsemő- 
és anyavédelmet (segítség a terhesség 
idején : támogatás a szülés előtt és a szülés 
után, szoptatási jutalom stb.).

14. Végül követeljük a gyógytárak köz
ségi és állami kezelésbe vételét és a gyógy
szereknek önköltségi árban való kiszolgál
tatását és hogy az állam erkölcsi és anyagi 
erejével működjön közre éjjeli és nappali 
erdei üdülőtelepek, kórházak, szanatóriu
mok és szülőnők otthonának létrehozásá
ban, az általános betegápolási alap terhére 
és vállalja magára arányos részben a 
munkásbiztositás terheit.

Végül a szakszervezeti tanács megválasz
tása következett. Szűk terünk miatt nem 
bírtuk a kongresszus munkálkodását ismer
tetni bővebben, azonban felesleges is, meri 
gyorsírói jegyzetek alapján úgyis nemsokára 
el fog készülni a kongresszusi jegyzőkönyv 
a szaktanács kiadásában s igy elvtársaink
nak módjukban lesz a kongresszus le
folyását teljes részleteiben megismerni.



íQl 12. oldal Magyarországi Kávétiazi Alkalmazottak Szaklapja

SZEMLE.
A  nem zetközi titkárok  

értekezlete
múlt hó 10-én vette kezdetét. Az értekez
leten 18 ország küldöttei vettek részt. A 
tanácskozások megkönnyítése céljából a 
hasonló nyelvű küldöttek csoportosultak. 
Az asztalfőnél Jászai és Teszársz elvtársak 
foglalták el az elnökséget. Ők képviselik a 
magyarországi szakszervezeteket. Ango l
országot O ’örady és Appleton, Franciaor
szágot Jouhaux és Yvetot, Belgiumot Berg- 
mans, Hollandiát Oudegest, Dániát Madsen 
és Gran, Svédországot Thorberg, Német
országot Légien és Sassenbach, Ausztriát 
Hueber és Rautenkrantz, Bosznia-Hercego
vinát Rauscher, Horvátországot Bukseg, 
Szerbiát Lapcsevics, Romániát Busterco, 
Svájcot Huggler, Olaszországot d’Aragpna, 
Spanyolországot Barria, az Egyesült Álla
mokat Duncan képviseli. Jelen van azon
kívül a bolgár szakszervezeti mozgalom 
két csoportjának képviselője, Sakasoff és 
Karpocof, valamint az amerikai Indus- 
trial Workers of the World küldötte, 
Forster.

Az értekezlet napirendje:
1. A nemzetközi titkár jelentése.
2. A nemzetközi titkárságra vonatkozó 

javaslatok.
3' A szakszervezeti egység a különböző 

országokban.
4. Nemzetközi munkáskongresszusok ren

delkezése.
5. A  szakszervezetek nemzetközi szövet

sége.
6. Külföldi munkások bevándorlása bér

mozgalmak vagy gazdasági válságok alkal
mával.

7. Az éjjeli munka megszüntetése.
8. Az otthoni munka.
A  kongresszus első napját teljesen lefog- 

Inlta az a kérdés, vájjon a már régebben 
hozott határozatok ellenére egy országot 
több szakszervezeti központ képviselhet-e 
a nemzetközi titkárságban. Erre a franciák
nak az a javaslata adott okot, hogy az 
amerikai «Industrial Workers of the W orld* 
képviseltethesse magát a kongresszuson, 
bár az «American Federation of Labor»-t 
már régebben elismerték.

Alapos megvitatás után a franciák elle
nében az összes küldöttek amellett szavaz
tak, hogy ragaszkodnak a régi határoza
tokhoz és elutasították az 1. W. W. kíván
ságát.

Másnap a bolgárokra került a sor, akik 
két részre szakadva, külön-külön közpon
tokat alakítottak, amelyek ahelyett, hogy a 
munkásság érdekében fejtenének ki üdvös 
tevékenységet, az egymás ellen folytatott 
küzdelemben forgácsolják szét erejüket. 
Az értekezlet félre nem ismerhető módon 
adott kifejezést azon szilárd elhatározásának, 
hogy nem tűri el a munkásmozgalom szét- 
forgácsolódását, hanem minden erkölcsi 
autoritásával megköveteli, hogy a külön
böző ellentéteket megegyezés utján intéz
zék el és egységes mozgalmat teremtsenek 
úgy a saját hazájukbeli munkásság, mint a 
nemzetköziség érdekében. Az egyik köz
pont pedig tagja volt az Internacionalenak. 
Most a másik központ is felvételt kért. 
Az értekezlet azonban szigorú példát 
statuált azzal, hogy a már eddig hivatalo
sén elismert központot is kizárta a nemzet
közi szervezetből s mindkét csoportot 
utasította, hogy a legközelebbi értekezletig 
odahaza rendet teremtsenek és mint egy
séges szervezet jelenjenek meg újra az 
Internacionale előtt. Az értekezlet ezen jó- 
akaratu szigorúsága mellett kijelentette, 
hogy minden erkölcsi és szükség esetén 
anyagi támogatásával is segítségükre lesz 
ezen határozat végrehajtásában.

A nemzetközi titkár jelentését egyhangú
lag tudomásul vették, majd áttértek a nem
zetközi segélyezés kérdésére gazdasági 
harcok alkalmával, azután pedig letárgyal

ták a napirend többi pontjait. A legköze
lebbi konferencia 1913-ban lesz, az érte
kezlet helyét a konferencia tagjai egymás 
között levelezés utján fogják megállapítani, 
mert a három meghívás közül (San-Fran- 
cisco, London és Gent) alapos mérlegelés 
nélkül nem tudnak dönteni.

Ezzel a küldöttek elszéledtek, hogy az 
egész világon folytassák azt a nagy mun
kát, amelyet az értekezlet rájuk rótt. Hogy 
kiépítsék a munkásság szervezeteit, hatal
mas egységgé alakítsák, amely végre is 
elég erős lesz arra, hogy felszabadítsa a 
munkásságot a tőke járma alól az egész 
emberiség javára. És hogy a munkásság 
felszabadítása jó utón jár, azt bizonyítja 
az is, hogy az értekezlet tagjai már eddig 
is 6 millió szervezett munkást képviseltek.

HIVATALOS RÉSZ.
Felkérjük tagjainkat, hogy esetleges lakás- 

változásaikat haladéktalanul —  akár szó
belileg vagy telefon utján, vagy pedig le
velezőlapon —  jelentsék be, mert különben 
nem garantálhatunk a szaklap pontos kéz
hez vételéért

A  K á v é s s e g é d e k  s z a k e g y l e t e  elnök
sége felszólítja az egylet azon tagjait, aki'k 
tagdijakkal hátralékban vannak, hogy alap- 
szabályszerü kötelezettségeiknek annál is 
inkább tegyenek eleget, mert ellenkező eset
ben ugyancsak az alapszabályok idevonat
kozó értelmében törölni volnánk kénytele
nek, amiből sok esetben hátrányok követ
keznének be az elhelyezést illetőleg.

Azon tagok is jelentkezni tartoznak, akik
nek tartozása csak azért áll fenn, mert 
munkanélküliségüket igazolni elmulasztották. 
A  hátralékok rendezése, valamint a munka 
nélkül töltött hónapok igazolása a szak
egylet titkára által eszközölhető.

D u g ó k a t  a következők szolgáltattak be : 
Höltzl A. 13, Schattelesz 8, Michelstádter 7, 
Nagymarosi kisegítők 19, Elefánt József 7, 
Klotzer és Fischmann 68, Tér N. 7, Micsa 
János 43, Rodó Sándor 45, Kiss Mayer 16, 
Höltzl Ármin 32, Pollák Sámuel 7 darabot. 
A  szives gyűjtőknek ezúton mond köszö
netét a vezetőség.

A  m u n k a n é l k ü l i  a l a p r a  a következő 
adományokat vettük: Anonymustól 4*— , 
Bettelheim József 1*— , Szolnoki szállodás 
2■—  korona. Az adományokat ezúton nyug
tázzuk.

SZER V EZETI Ü G YEK .
« P o f o n o k  a  B r i s t o lb a n . *  A Nap nyo

mán, valamint egy főpincér elvtársunk hoz
zánk beküldött levele nyomán foglalkozunk 
ezen eseménynyel, amely hogy megtörtén
hetett, elég jellemző a mi társadalmi vi
szonyainkra. Történt ugyanis, hogy valami 
dr. Pátkai Béla (lakik: V., Bálvány-utca 2) 
a Bristolbani vendégeskedése folyamán az 
egyik fiút valami csekélység miatt arcul- 
ütötte. Ez a tényállás. Felemlítjük legelő
ször, hogy a doktor ur ezúttal szárazon 
vitte el az irháját! Nohabár megérdemelte 
volna, hogy a «vis major» elve érvénye
sült volna vele szemben. Mert nem elég
tétel az, hogy nevezett az üzletből kiboj- 
kottáltatott —  ahogy erről utólag értesül
tünk ...  Az ilyen hetvenkedő, műveletlen 
frátert ott a helyszínen meg kellett volna 
lincselni, meg kellett volna tanítani arra, 
hogy nem elég, ha valaki a doktorátust 
meg tudja szerezni, ha mellesleg a művelt
ségről és társadalmi modorról halvány fo
galmat sem bir alkotni. Mert a műveltség 
főbb jellemvonása az embertársainkkal szem
beni tisztelet. De hát a diploma után só- 
várgó uracsokat nem szokták a társadalmi 
érintkezés mikéntjéről sem kioktatni. Ezt 
ma csak a szervezett munkások tanítják. 
Azért beinvitáljuk dr. Pátkai urat, fáradjon 
el közénk, mi majd adunk neki leckéket a 
tisztességről és embertársainkkal való érint
kezés mikéntjéről. Előre is kezeskedünk 
arról, hogy nem fog több pincért pofon
ütni. Am ig azonban erre módunk lesz,

addig is felhívjuk a pincérség figyelmét 
erre a szabadon engedett vadállatra. Fel
hívjuk a székesfőváros tanácsának figyelmét 
is reá, talán nem volna ellentétes, ha ennek 
a nemes vadnak az épülő és nagyarányú 
állatkertben egy ketrecet engedne át. Mert 
addig nem lesz tel es az állatkert, amig az 
ily vadak szabadon veszélyeztethetik em
bertársainkat.

E l f o g l a l v a .  Nem először kell a Pesti 
Hírlappal szemben védekeznünk. Úgy lát
szik, a Pesti Hirlap az egyedüli lap, amely 
minden sületlen bemondás alapján rúg 
egyet a pincérségen. Több esetet tudnánk 
felsorolni olyant, amely alkalmat nyújtott a 
nevezett lapnak, hogy bennünket támadjon, 
azonban minden esetben bebizonyítottuk, 
hogy a közlemény az igazságnak meg nem 
felelő formában lett a nyilvánosságra hozva. 
A jelenben is egy ilyen tájékozatlansággal 
állunk szemben, amelyet a Pesti Hirlap 
szerkesztői üzeneteiből halásztunk ki, szól 
a következőképpen:

«Elfoglalva. Kétségtelenül igaz, hogy a 
kávéház nyilvános hely, ahova mindenki
nek szabad bemenni. De az is igaz, hogy 
a pincérek mellékkereset céljából divatba 
hozták, hogy az asztalokat előre «lefog
laln ia^ jelzik, vagy mondják csak azért, 
hogy egyesektől a helyekért jó borra
valót kapjanak. Ez a gyalázatos szokás 
már csaknem általánossá válik, ugyannyira, 
hogy egyes látogatottabb helyeken ha 
száz asztal van megtérítve és mindegyik 
mellett üres székek állanak, a pincérek 
mindegyikre rámondják, hogy elfoglalt 
hely, kivált, ha az érkező vendégből nem 
néznek ki nagy borravalót. Jóizlésü em
ber ilyenkor szó nélkül fordít hátat az 
olyan helyiségnek és oda többé a lábát 
be nem teszi. Pörbe szállani a borravaló
éhes haddal nem érdemes. A vendéglős 
pedig, aki a dologban főképpen érde
kelve volna, szintén keveset törődik a 
visszaéléssel, mert inkább eltűri a vissza
éléseket, semhogy alkalmazottainak tisz
tességes fizetést adjon.»
Ki kell oktatnunk a nevezett lapot, hogy 

értesülései nagyon hiányosak. M a már előre 
lefoglalt asztalok nagyon ritkán vannak, 
azonban ahol vannak, ezek nem a pincérek 
akaratából, hanem igenis az illető kávés 
vagy vendéglős egyenes utasítására vannak 
fentartva. Es az ilyen esetekben az illető 
állítólagos panaszos mindig ott fogja találni 
a jelzőtáblát. Ne tessék célozgatni a mellék- 
keresetre, mert ezek alaptalan vádak, azon
ban méltók a P. H.-hoz.

Ami a gyalázatos szokást illeti, ez a P. H. 
közleménye, amely a közérdek leple alatt 
minden reá nem tartozó dologba beleüti 
az orrát. «Pörbe szállni a borravalóéhes 
haddal nem érdemes.» —  mondja a rovat
vezető. Ki kell jelentenünk, hogy a pincéri 
foglalkozás van olyan tisztességes, mint a 
P. H. szerkesztői üzenetek rovatának veze
tése. És valószínű, hogy e rovatvezető is 
éhes a fizetésére, mert különben nem fir
kálna ilyen sületlenségeket.

Hogy a pincérek a borravalóra éhesek, 
ez a társadalom bűne is, miért nem száll 
pörbe a társadalommal a P. H., aki ezen 
rendszert megteremtette? M i tudunk esetet, 
amidőn a t. rovatvezető is előre lefoglalt 
asztalnál fogyasztotta el a potyavacsorát és 
még sem dühösködött miatta.
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KJWÉSSEGÉDEK ROVRTR
B a u m e i s t e r  A lb e r t  elvtárs, a Német- 

országi szállodai, éttermi és kávéházi alkal
mazottak szövetségének titkára, augusztus 
14-én, a szakszervezeti kongresszus alkal
mával a Kávéssegédek szakegylete helyi
ségében előadást tartotta szakügyekről és 
szervezkedésről vagy 150 elvtárs figyelmes 
érdeklődése mellett.

Baumeister elvtárs sajnálatát fejezte ki 
afölött, hogy nem saját nyelvünkön szólhat 
hozzánk, azonban reméli, hogy meg fogjuk 
érteni. Kijelenti, hogy bár messze van 
Magyarországtól, azonban mégis élénk figye
lemmel kiséri az itteni mozgalmakat és 
határozottan állítja, hogy Budapesten szak
mánkat illetőleg a viszonyok rosszabbak, 
mint bármely más európai kulturállamban. 
Kijelenti, hogy bár sok mindent meg
tudott viszonyainkról, azonban egy heti itt
léte alatt arról győződött meg, hogy nálunk 
a túlhajtott szolgalelküség jármában nyög a 
pincérség. Ezt részben a társadalmi viszo
nyoknak tudja be, azonban azt is látja, 
hogy a pincérség hiányos intelligenciája a 
főok, amely magyarázatot szolgáltat arra is, 
hogy nem minden pincér tagja szervezeté
nek. Vázolja, hogy náluk ezeken a bajokon 
már tultették magukat, bár ott is vannak 
sárga szervezetek, azonban ma már kevés 
szerep jut nekik a munkásmozgalmakban, 
ha csak az nem, hogy a vörösek által kez
deményezett bérharcokat igyekeznek letörni.

Ilyen egyesület aj «genfi» és örömmel 
értesült, hogy bár itt is van fiókja, azon
ban a kávéssegédek nem hajlandók azt 
pártolni.

Ismerteti a németországi szövetség viszo
nyait, amely szövetség felöleli az összes 
éttermi és kávéházi munkásokat, természe
tesen foglalkozás szerint külön szakosztá
lyokban.

Berlinben a kávéházi szakosztálynak 
1400 kávéssegéd tagja van, habár Berlinben 
a kávéházi élet csak 10 évre vezethető 
vissza.

Figyelmezteti a kávéssegédeket, hogy a 
külön szakegyletekbeni szervezkedés nem 
felel meg a helyes taktikának, mert amig a 
segédszemélyzet nincs szervezve, addig 
sikeres eredményeket nem lehet elérni. 
Németországban szervezve vannak a kávés
segédek, kávéfőzők, éttermi segédek, sza
kácsok, portások, szállodai segédszemélyzet 
és konyhai segédszemélyzet külön-külön, 
akik együtt alkotják a szövetséget.

Majd rátér a genfi sárgák szervezetére, 
amelylyel szövetségük állandó harcban áll; 
eseteket hoz fel a sztrájktörők szállításáról; 
felemlít egy esetet, amidőn a rossz viszo
nyok miatt egy egész szálloda személyzete 
sztrájkba ment, habár az illetők mind a 
genfi sárgák szövetségének voltak tagjai. 
Az illető szállodatulajdonos a genfiekhez 
fordult újabb személyzetért és mert a 
pincértagjai nem voltak hajlandók sztrájk
törőkké aljasodni, hát aj genfi szövetség 
vagy Ó0 pincérlánynyal törte le a saját tag
jainak bérharcát.

Mondja továbbá, hogy meggyőződése, 
miszerint a budapesti viszonyok mindkét 
szakmában oly roszszak, hogy csodálkozik, 
miszerint az embereinkben oly nagymérvű 
b türelem, hogy nem lázadnak fel ellene. 
Mert azt egy kulturállamban sem tapasz
talta, hogy a pincérek a borravaló által 
teljesen ki volnának szolgáltatva a vendég 
szeszélyének, mint itt, ahol egyes pincérek 
valóságos müvészszé fejlődtek a pukelizés- 
ben, amelyet az adandó borravaló nagy
sága szerint nyújtanak a vendégeknek.

Hevesen ostorozza a borravaló-rend
szert, mert, nézete szerint, amig a borra
való nem szűnik meg mint létfentartó 
eszköz szerepelni, addig egészséges szer
vezkedésről szó sem lehet. Nézete szerint 
a bérek fokozatos emelésével ezt el lehet 
érni; nekünk arra kell tehát törekedni, 
hogy a borravaló vagy egészen szűnjön 
meg, avagy legalább oda redukálódjék,

hogy ne szerepeljen mint szükségletes lét- 
fentartási eszköz.

Felhozza, hogy Németorszában a 2— 3 
krajcáros borravaló ismeretlen valmi és az 
emberek, a fizetésüket tekintve, nincsenek 
is ráutalva a borravalóra.

Azon óhajának ad kifejezést, hogy a 
magyar pincérség is igyekezni fog oly 
irányban szervezkedni, ahogy ezt német 
szaktársaink csinálják, mert rájuk nézve is 
az a fontos, hogy a magyarországi viszo
nyok javuljanak ; abban a tudatban üdvözli 
a magyarországi szaktársakat, hogy tömö
rülve a szervezetbe, azt erőssé és ellent- 
állóvá fogják fejleszteni.

Baumeister elvtárs tanulságos és okszerű 
fejtegetéséért a kávéssegédek nevében 
Hanisch titkár köszönetét mond. Azon 
óhajának ad kifejezést, hogy Baumeister 
elvtárs tanulságoktól gazdag fejtegetései a 
magyarországi rossz és rendezetlen viszp- 
nyokban termő talajra fognak találni. És 
minden erőnkkel törekedni is fogunk, hogy 
áldatlan állapotainkon minél előbb változ
tathassunk.

R á d iu m g y ó g y k e z e lé s .  A modern or
vosi tudomány korszakot alkotó vívmá
nyaival foglalkoznak azok a feltűnést keltő 
tanulmányok, melyeket a kir. tud. egyetem, 
továbbá His, Hoorden, Gudzent külföldi 
egyetemi tanárok stb. a rádiumnak az em
beri szervezetbe való beviteléről és az ez
által elért gyógyhatásokról az orvosi szak
sajtóban közölnek. A Szent Lukácsfürdő 
gyógyforrásainak megállapított rádioaktivi- 
tása ennek a balneológia terén mindig 
legmodernebb irányban haladó fürdő ve
zetőségét arra indította, hogy a Szent 
Lukácsfürdőben rádium-emanatoriumot lé
tesítsen. Az iszapfürdő épületében elhelye
zett rádium-emanatorium már a legköze
lebbi napokban a betegek rendelkezésére 
fog állani és kapcsolatosan a Szent Lukács
fürdőnek évszázadok óta híres fürdő- és 
iszapgyógykezeléseivel nagyban fog hozzá
járulni az eddigi gyógysikerek emeléséhez.

F e l h í v á s  a  k á v é s s e g é d e k h e z .  Az a 
szép eredmény, amelyet a pezsgődugók 
gyűjtése által elértünk, arra kényszerit 
bennünket, hogy ismételten azzal a fel
hívással forduljunk szaktársainkhoz, első
sorban azokhoz, akik már eddig is példás 
eljárásukkal méltán vívtak ki maguknak 
elismerést és azokhoz, akiket e nemes cél 
szolgálatában a jövőre megnyerni óhajtunk, 
igyekezzenek ezen, nem is fáradságot, csakis 
jóindulatot igénylő kötelességnek meg
felelni és a dugókat a munkanélküli alap 
gyarapításához hozzánk beszolgáltatni. Az 
eddigi gyűjtőknek ezúton mond köszönetét

a vezetőség.
Ö n á l l ó s í t á s o k .  Ungerleider Adolf szak

társ a «Gerlóczy» kávéhárat vette meg, 
amelyet csinosan átalakítva adott át a 
forgalomnak. Frisch M. Béla szaktársunk a 
«Favorit» kávé házat vette át. Löwy Rezső 
szaktársunk, az «Opera» kávéház hosszú 
időkön át volt főpincére a «Kereskedelmi 
csarnok» bériőségét vette át. Nevezett szak
társainknak szerencsét kívánunk vállala
tukhoz.

K Á V É F Ő Z Ő K  é s  k o n y h r l e q é n y e k  
R O V R T R

F e u d á l i s  s z e l le m .  A középkori jobbágy, 
rabszolga-rendszer visszaállításáért nemcsak 
földbirtokosok, de sok ipari munkáltató is 
lelkesedik. A  XX. században, a kultura, a 
humanizmus, a jogegyenlőség korában is 
akadnak bőven még sötét elméjű lovagok, 
akik embertársaikat állatoknak tekintik és 
baromi sorsban szeretnék megtartani mind
örökre.

«A házban, az üzletben én vagyok az 
ur!» A kapzsi tőke, az éhes munkáltatók
nak ez az álláspontjuk. A mi munkáltatóink 
között is szép számmal vannak még azok, 
akik nem tudnak kibékülni a modern idők 
szellemével. Szabadnap, rövidebb munka
idő s több munkabér, amely az uj idők,

a munkásság szervezkedésének produktuma, 
amely a munkásságnak is befolyást biztosit 
a munkaviszonyok rendezésébe, nem tud
nak megbarátkozni. A régi jó időket kíván
ják vissza.

Nekik nem elég, ha a munkás szorgal
masan dolgozik, ők a munkás meggyőző
dését is szeretnék kisajátítani, azt szeretnék, 
ha a munkás akaratnélküli kulijuk lenne, 
aki gondolkodni nem tud s csak robotol 
és húzza az igát a profitért.

Ezek a jó urak, midőn sérelmek orvos
lásáról van szó, idegenkednek, fenyegetődz- 
nek. Felmondunk! Kicseréljük a személy
zetet! Ezek a kedvenc jelszavaik. A javakat 
termelő munkásban csak igavonó, kizsák
mányolható objektumot látnak. Hátrább az 
agarakkal, urak. A  mai jó konjunktúrák 
mellett, de más viszonyok között sem ijed 
meg a szervezett munkás. A  fenyegetésre, 
az üldözésre majd megadjuk a választ 
Pökhendiséggel, féktelenkedéssel a mun
kásokat már nem lehet megijeszteni. A  régi 
jó időket nem fogják visszaállítani, azokat 
megette a fene. Az üldözéssel, személyzet
cseréléssel legfeljebb jó hírnevet szerezhet
nek s az uj munkaerők szerzésénél igen 
jó hatással lesz majd az üzletre nézve. A 
feudális gőgöt és a nyakaskodást nem a 
munkások, de a munkáltatók fogják meg- 
sinyleni. A komoly, önérzetes, jó munkások 
tartózkodni fognak az olyan putikoktól, ahol 
a munkáltatók élet és halál urának képzelik 
magukat. A  középkori munkasnyuzást sem 
a mezőn, sem a műhelyekben bevezetni 
már nem lehet.

Letűntek a régi jó id ő k !
A  k á v é f ő z ő k  s z a k c g y l e t e  elnöksége 

felszólítja az egylet tagjait, akik tagdijaikkal 
hátralékban vannak, hogy alapszabályszerü 
kötelezettségeiknek annál inkább tegyenek 
eleget, mert ellenkezőleg nyilvánosan a 
szaklapban kellene őket névszerint köteles
ségeikre figyelmeztetni. Egyben felszólittat- 
nak lakáscímeik bejelentésére még azok is, 
akik a jelenben nem tartoznak a szakegylet 
kötelékébe.

Pezsgőt és bort nem feketít. Megrendelhető 
a Magyar Ásványvíz Forgalmi és Kiviteli 
Részvénytársaságnál Budapest, V. kerület, 

Szabadság-tér 10. v  Telefon 162—84.

Szerkesztő i üzenetek.
Főpincér, Budapest. Amint lapunkban látja, 

felhívásának eleget tettünk, bár amúgy is foglal
koztunk volna az ügygyei. Azonban nagyon szíve
sen vettük érdeklődését. Az eset tényleg meg
érdemli a megbélyegzést.

K. D„ Nagyvárad. Mi egyeseknek nem kül
dünk lapot, mert csomóban küldjük az egylet 
cimén ; ott ön is átveheti. Csatlakozás még nem 
történt, azonban nincs messze.

H. A., Miskolc. Küldje be postán. Összes hátra
léka (4 hó) 8 korona. Az is fizetendő, amit vidé
ken üzletben tölt. Csak azon esetben nem, ha 
valamelyik vidéki egyletbe kénytelen fizetni. Beteg
segélyezésre jogosult, ha az orvos igazolja, hogy 
betegsége három napon túl terjedt. Azonban csakis 
munkaképtelenség esetén.
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E lső re n d ű
f r a n c i a

pezsgő.
Magyarországi vezérképviseiöje : Pelner Károly, 

j Budapest, I V.  kerület, Bástya utca 7. szám.

Telefonszám : 82— 72.

Szaktársaink f igyelmébe! A fen*i cég 
a tőle eredő dugókat darabonként 50 fillér

rel váltja be.

■  --------- ;------------------------m
*  Becjjobb T p i  ,

PINCÉR-CIPŐK

Seríiy Isíiméí
Pincér-cipő specialista.

Budopest,VII,Efzséliel-hürul44.
Mindennemű cipők.

Amerikai cipőMolejesséjeli.
Vidéki megrendelések utánvéttel azonnal esz

közöltetnek.

■  ■

S Z E N T - M A R G I T S Z I G E T I

ÜDiTŐVIZ
kellemes izü és egészséges, szén
savval telített ásv án yv íz . Úgy 
magában, mint borral keverve 
kedvelt  e lső re n d ű  üditő  és 

szomjat csillapító ital.

A fővárosi közmunkák tanácsa tulajdona.
A Szent-Margitsziget Gyógyfürdő 

Felügyelőségének kezelésében 
Budapest.

Telefon-szám: 3 6 —52.

Telefon utján adott rendelések egész 
nap és éjjel is felvétetnek.

Magyar Ásványvíz Forgalmi és Kiviteli Rész
vénytársaság Budapest, V, Szabadság-tér 10.

Telefon 162 84.

fipiém k ŰvodéhszSvelhezele
Budapest, VI., Podmoniczky-Éo 19.
© T e l e f o n  2 4 — 9 4 .  ©

A magyar pincérség első és egyetleu 
önálló pénzintézete, független minden 
más pénzintézettől. Óvadékot azonnal 
folyósít. Nincs heti üzletrész. Leszámo
lás azonnal. Beiratáshoz 30 K. szükséges. 
Ügyvezető-igazgató: Fenyves Henrik.

? Ahol csak lehet, 
o ^ d l v l c l l  a c i lV «  borhoz vagy 
pezsgőhöz mindenkor KRONDORFI 
SAV ANYU VIZET s z o lg á l ju n k  fel. 
Tartozunk ezzel a vállalatnak, mert a 
KRONDORFI is tám ogat bennünket.

Allalánas Berendezési Részvénvlórsaság
B u d a p e s t ,  V II ,  G S ze lla -u t  26.

B il iá rd , fa b ú to r  és 
hűtőkészülékek gyára. 
Berendezünk saját vagy 
a megadott tervek sze
rint kávéház, vendéglő, 
cukrászda, iroda és min
denféle üzleteket. © ©

: - --  ■ T e le fo n  s 6 5  75. :____
S Ü R G Ö N Y C Í M :  „BERENDEZŐK BUDAPEST 11

Első magyar részv. serfőződe.
Gyártelep és központi iroda: Kőbánya.

Telefon-szám: 52 —  80.

Városi iroda: VIII., Esterházy-utca 6.
Telefon-szám: 52 —  58.

Palacksör osztálya: X. kerület, Kőbánya.
Telefon-szám: 56— 58.
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