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A tehetetlen emberek
lettek multi számunkban előráncí- 
gálva, hogy feleljenek a végig 
átaludt feladatukkal. Hát feleltek 
is egy csomó ide nem tartozó 
személyeskedéssel, ami csak még 
jobban elárulta a közterem káros 
szereplésüket.

Mert rágalmakkal védik magukat, 
hogy a közfigyelmet eltereljék az 
elmulasztott kötelességükről és 
annak kritikájáról. Mi nem törődünk 
azzal, ha Hanisch Pál és klikk
pajtásai nyakig vannak is adósság
gá!, mert mink azt úgy sem tar
tozunk kifizetni. Nos, mi köze 
lehet valakinek ahhoz, hogy Vigh 
kölcsön kért Vas Lajos kávéstól 
10 koronát, mely 10 koronának 
története csak az esetben érdekel
hetné a közt, ha azért jót állt 
volna és meg kellene fizetnie.

Tehát a közérdekünknek leg
veszélyesebb ellenségével, a sze
mélyeskedéssel mentik magukat a 
közrovásra elkövetett vád alól, 
mintha azzai, hogy ők megsértik 
Vighet. már javítottak volna a 
helyzeten. Ennyi volt a válasz 
arra a kérdésre. Nem volt-e még 
elég himpeliéreskedni a közrovásra 
minden akarat és tudás nélkül? 
Nem volt-e még elég a szegény, 
kisebb jövedelmű, kisebb üzemek
ben dolgozó szaktársainktól a 
pincérség szétzüllesztése fejében 
erőszakosan felvett fizetéseket 
minden szellemi és erkölcsi ellen
érték nélkül felélvezni?

Mindezekből igazolva látjuk

azon bebizonyosodott tényt, hogy 
ők, akik dolgozni nem tudnak, 
hivatásukhoz méltóan, felelni sem

Égő vágyunk a magyarországi 
szállodai, éttermi és kávés ipari 
munkásokat igazi szocialista osz
tályharc alapján újjászervezni.

E célból ezen ügyet szolgák' 
sorokkal — visszatérve a múlt 
történelmünkre és annak levont 
tapasztalataiból onnét újra kezdve 
— párhuzamos közlést folytatunk 
lapunk hasábjain, a fenti címmel.

Hogy miért osztályharc alapján, 
arra bennünket eléggé megtanított 
a múlt. Voltak ugyan akkor is 
olyan elmaradott, beképzelt vagy 
önfejű szaktársak, akik nem bírták 
felfogni, hogy miért szervezked
jünk épen osztályharc alapján. 
Hát erre a műit történeiének azon 
tanúsága adja meg a választ, hogy 
soha semmiféle szervezkedéssel 
sem bírtuk anyagi, szellemi és 
társadalmi érdekeinket előbbre 
mozdítani, mint csak az osztály
harc alapján állóval.

Hogy vitás és küzdelmes volt, 
az tagadhatatlan, de mi ered
ménye lehet pl. egy sárga egyesü
letnek, ahol a munkások egy tömeg
ben vannak, ha az az erő, ami 
a tömegben van, nem lesz szük
séghez képest a köz érdekében 
kihasználva.

Ha a jelen országos cgyesü-

tudn#jvé?jgy amint kötelességük 

' Gregorits István.

létünk sem egyéb a munkás
védelem tekintetében, mint egy 
sárga fészek, mindamellett volt 
alkalmunk tapasztalni az első igazi
szociáiista osztályharc alapján 1907 
körüli években működő egyesüle
teinket, amelyek eléggé bizonysá
got tanúsítottak e tekintetben. Álig 
rövid három esztendő alatt azt 
lehet mondani: csodákat művel
tünk. Lelkes, egynéhány, igazi 
meggyőződött szociáiista szaktár- 
stmk szakegyesüietünkért és a 
közérdekünkért való küzdelmekbe 
teljesen belevetették magukat és 
igy a közérdeket rohamosan Hőre 
mozdították, ami a munkásságot 
szervezkedési öntudatra é bresztette, 
mivelhogy érezte annak előnyeit 
és az emberhez megfelelő élet
módot, mit kizárólag a modern 
osztályharc alapján álló egyesülé
sünkkel sikerült elérni.

Sztrájkot sztrájk követett, de 
annak édes gyümölcseit a köz 
szedte le, a pincérmunkásság 
javára. Es végeredményül elértük 
szervezkedésünk tetőpontját, ami
kor készen állt a tömeg arra, 
hogy azt ügyes vezetők a köz 
javára kellőképen kihasználhassák.

Fő! lett szerelve egyesületünk 
lelkes bizalmi férfiakkal, agilis

Modern egyesülésünk újjászervezése.
A bizalmi rendszer, szervező-bizottság és 
a  da lárda  1907. évek körüli működéséről.
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szervező-bizottsággal és egy kuiiur- 
missziót teljesítő dalárdával.

Mindezek állandóan mozgatták 
egyesületünkben az előbbre haladó 
vérkeringést. Kezdődött a  munka
bér javulni, a munkaidő rövidülni, 
az ellátás pedig mar annyira javult, 
hogy p!. az éttermi segédek étlap 
szerint étkeztek.

Gregorits.
(Folyt, tö r.)

Borzalmak a Keszey- 
féie pincérnyuzó 

étteremben.
Óit kezdem soraimat, hogy ezen 

lelketlen pincérnyuzó élterem részére 
állandó hirdetést találhatunk a „Fogadó* 
ci r.ii vendéglősszaklapban, ami arról 
szól. hogy kerestetnek két-három tanonc 
fiút a Keszey vendéglőbe. Ami egyma
gában homálytalan jele azon igazán 
szakszerű pincérnyuzásnak, amit ott 
véghezvismek az ottani tanuncokkal 
es szaktársainkkal Még mielőtt tovább 
mennék soraimmal, rá kell mutatnom 
az.n borzalmakra, amit Keszey urék 
müveinek a ianoncokkai. A konyhában 
található legrégibb ehetetlen ételeken, 
ha megeszik ha nem reggel 7 órától 
fogva másnap két óráig dolgoztatják 
őket Ióhn!á;b.in, megállás nélkül. Drákói 
cézár vagy mint emberi érzésből kivet
kőzött bakonyi vadállatok ütik, verik 
és rugdossák a Keszeyék emberségére 
bízott szegény árva gyermekeket. Húsz 
órai erejük feletti robotolás után bezár
ják őket egy piszkos, dohos, világosságot 
sosem látott sötét odúba, ahol húsz 
órai végkimerültségüket négy óra alatt 
már azért sem pihenhetik ki, mert azon 
piszkos kutyaóiban, ah ii a gyermekek 
alszanak, egy-egy ágyon két-három fiú 
is alszik, azt lehet mondani: egymáson. 
Ezen tisztátalan és takaritatian, a sok 
piszoktól büdös szobában, (a kis fiuk 
valiomása szerint) az ágyakat minden 
hónapban csak egyszer húzzák át tisz
tával. Képzelhető,' milyen piszkosak 
lehetnek. A minden gondozás nélküli 
állatias munka következtében még 
mielőtt felszabadulnának, testben és lé
lekben teljesen megrongálva veszítik el 
testi épségüket az ottani tanoncok. 
A kis Pörzse fiú pl. — aki már négy 
hónapja leszolgálra a 3 esztendőt s csak 
azért nem szabadították fel, hogy mint 
tanoncot továbbra is dolgoztassák éh
béren — már ifjúkorában teljesen 
tönkretette lábait. Amit ezúttal b. fi
gyelmébe ajánlunk az igen tisztelt VII. 
kér. tiszti orvos uraknak is.
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Beszélgetés Birmánn Hugóval.
Az igazi egyesületi férfiak egyikével, 

aki annak idején szegény ember léiére 
zetlenül és ideálisan küzdött a köz

ügyeink előbbre mozdítása érdekében, 
volt alkalmunk beszélgetni.

Birmánn szaktársunk tudvalevőén 
már körülbelül egy éve a gyalogosiiott 
7-es huszároknál teljesít katonai szolgá
latot Budapesten. Ez idő óta csak a 
napokban volt alkalmunk beszélni véle 
régi egyesületi ideánkról.

Beszélgetésünk során kérdést intéz
tünk Birmánn szaktársunkhoz, hogy 
mit szól ahoz a Weis D. Dániel-féie 
sajtóperhez, amire a közel jövőben ki
látás van ?

— Én mint katona ezzel a kérdéssel 
jelenleg nem foglalkozhatok, azonban, 
ha én mint tanú kerülnék a bírósághoz, 
bizonyára igazolnám, hogv Weis D. 
Dánielt a nnak idején a róla mind sű

rűbben keringő azon hírek folytán, mely 
szerint ö a kaszirnöket és a kávésleá
nyokat állandóan pumpolja, továbbá 
bebizonyosodott ügynökösködése miatt 
egy szemtelen kijelentése folytán állá
sától azonnal felmentettem.

— A felfüggesztési eljárás olyan ér
telemben töriént, — mondotta Birmánn 
szaktárs — hogy az egész választmány 
annak tudatában, hogy végre sikerül 
véget vetni az egyesületre nézve szé
gyenletes azon híreknek, amik Weis D. 
Dániel körül keringtek, egyhangúlag 
mondottuk ki azonnali kirúgását az 
egyesületből.

— Tettük pedig ezt azon kötelessé
günkből, mivel hogy Weis D. Dániel 
viselkedése ellenkezett szervezkedési 
szellemünkkel és országos egyesületünk 
alapszabályaival.

H Í R E  K

— Sztrájk a  Keszey-féle étterem 
ben. Mi már a múlt számunkban jelen
tettük. hogy a Keszey-féle étteremből 
a rossz koszt miatt kiléptek az összes 
régebbi éthordók. És most ismételten 
halljuk, hogy az újonnan belépett 
éthordók mind egyszerre kiléptek. Hogy 
miért? Azt már körülbelül mindenki 
tudja abból a rövid és eléggé vérsze
gény cikkecskéből, ami minap az Esti 
Újság cimü esti lapban egy szaktársunk 
tollából eredt.

A cikk N. G. K. betűkkel jelzi 
Neményi urat, aki nemcsak hogy ő 
maga nem ád tisztességes kosztot a 
pincérmunkásainak, hanem hogy a közeli 
konkurenciája is úgy tegyen mint ü, 
elmegy és felhecceli őket a jobb koszt 
ellen. — így tett Gundei-nál is, akit a 
G. betű jelez, mint aki a személyzetének 
nem ad tisztességes és megehető kosztot.
A K. betű pediglen a rossz koszt miatt, 
— ahol a pincérmunkások sztrájkba 
léptek, — a Keszey-féle vendéglőt 
regisztrálja.

— Az alkohol áldozata . Hujbert 
István kávéssegéd szaktársunk, aki tel
jesen ügyes és korrekt kollégánk volt, 
az alkohol áldozatául esett a katonaság- j

nál. Ugyanis berúgott állapotban, kima
radási idő után, a kaszárnya egyik őr
zött kapuja felé ment. Az ott önálló 
katona bajtársa „vigyázz**-t kiáltott fe
léje. de ő ezt nem vette figyelembe, 
mire az őr fegyverét használta és lőtt. 
A golyó a hasába fúródott Hujbertnak 
és szörnyet h:'!t.

— Holczinyecz G éza éttermi segéd 
szaktársunk elsőrendű pincénnunkás 
volt, de amióta a kávéházak cs vendég
lők levegöjétő 1 tüdővészbe esett, nem 
bírta a strapás munkát és kénytelen 
volt kisebb nyári zöld üzletekben dol
gozni, minek folytán elkeseredett életet 
élt szomorú, kis, szűk kistemplom-utcai 
lakásában, julius 18-án a hűvösvölgyi 
Balázs-féle vendéglőben dolgozott mint 
kisegítő. Innét rósz pincérszokás sze
rint elmem idöogálni és csak reggel 
7 óra tájban tért haza részegen mindég 
kötekedő állapotban. Először a fiákkc- 
ressel kezdett ki, majd a feleségét kezdte 
ütlegelni. A kétségbeesett asszony sikol
tozására figyelmes lett a háztulajdonos 
Krummer József, aki odasietett, hogy 
segítségére legyen az asszonynak. Hol
czinyecz most már a háziurat kezdte 
kezébe kerülő tárgyakkal bombázni és 
még a madárkalitkát is a fejéhez vágta. 
A háztulajdonos szorongatott helyzeté
ben elővette revolverét és először csak 
vaklövésekkel próbálta támadóját meg
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ijeszteni, ez azonban még hevesebben 
lámadta, mire a háztulajdonos rálőtt és 
a golyó szivén találta Holczir.ytczet, aki 
összeesett és meghall. Ez volt a tíldő- 
vészes, lump proletárnak a tragédiája.

— Szocialista m unkások a béke 
érdekében. A németországi és az 
angol szociálissá munkások számtalan 
gyűlést tartottak a béke érdekében. A 
balkáni szocialista munkások július 
26-án kongresszust tartottak a béke 
érdekében Bukarestben.

Tudósítás a kongresszus második 
napjáról:

A balkán szociáldemokraták kon
gresszusának második napján az elnök 
fölolvasta a szerb szociáldemokraták 
üdvözlő táviratát, amelyben bejelentik, 
hogy csatlakoznak a balkán államok 
demokrata föderációjához és hangoz
tatják, hogy a maguk részéről mindent 
elkövetnek a béke érdekében. A nagy
gyűlés ezután határozati javaslatot foga
dott e', amelyben szolidaritását és testvéri 
együttérzését fejezi ki a hadviselő 
államok proletariátusa irányában, amely 
vérét a harctereken szintén ontja, csodá
lattal adózik a hadviselő államok szociál
demokrata vezetőinek, mint Luxenburg 
Róza, Liebknecht és mások, akik a 
háború közben is érvényesíteni tudják 
a  békés irányú szociáldemokrata állás
pontot s végül testvéri rokonérzését 
fejezi ki az orosz duma szociáldemokrata 
képviselőinek, akik börtönben sínylőd
nek emberies törekvéseik miatt.

A kongresszus ezután elhatározta, 
hogy augusztus hónap eiső vasárnapján 
valamennyi balkán állam fővárosában 
és nagyobb városaiban a háború ellen 
és a béke érdekében népgyüléseket 
tartanak, amelyeken egyben a meg
gyilkolt Jaurés emlékét is ünnepelni 
fogják.

Gyásznir. Tuza Antal szaktársunk 
18 hónapos Margitka nevű leánykája 
julius hó 26-án Budapesten meghalt.

Béke poraira!

— Losonczy Nándor éttermi segéd 
szaktársunk ez utón kívánja értesíteni 
ismerőseit és jó barátait, hogy Buda
pesten, a soroksári-uti hadikórházban 
119. számban teijesit katonai szolgálatot.

— Dr. Világosi M iksa katonai védő, 
a Frances-bádró! szóló cikkét, mivel 
lapzárta után kaptuk, nem közölhetjük. 
Jövő számban jönni fog.

— Pártolás szempontjából szaktár
sainknak — a szakiapunkban hirdető 
cégeken kívül — kiiiön figyelmükbe 
ajánljuk a  Törley-pezsgőt m inde
nütt.

Veiss D. Dániel üzelmek Egy 
szaktársunk elmondotta, hogy előtte 
elbeszélie esy kávésleány azt, hogy 
Veiss D. Dániel ajánlatot tett néki, 
hogy menjen el vele a fürdőbe és 
akkor elközvetiti. A lány azonban ki
akart fogni Yeissen, és azt mondo'ta, 
hogy először közvetítse el. — Pfuj!
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Letartóztatott cupringer-hiéna

Amint értesülünk, Haas eszéki 
ügynököt csalás miatt jul. 23-án 
Budapesten a Schlesinger-féle 
ügynöki irodában letartóztatták, 
egy pincérmunkás feljelentésére.

Haas a panaszos szaktársunktól 
egy ál-üzlet szerzése fejében fel
vett 30 koronát és minthogy az 
elbolondiioit és megcsalt szaktár
sunknak vissza kellett jönni, kö
vetelte a pénzét, amit Haas meg
tagadott.

De a budapesti rendőrségen 
mégis csak vissza kellett fizetni a 
30 koronát és csak igy mehetett 
vissza Eszékre újra főzni.

Szaktársak! így bánjatok a csaló 
cupringer-hiénákkal!

Ha azt akarod,
hogy munkaidőd rövidebb legyen, 
hogy munkabéred magasabb legyen, 
hogy heti szabadnapod biztosítva 

legyen,
hogy ne pusztulj el ifjún tüdővészben, 
hogy legyen családoddal együtt rendes 

megélhetésed,
hogy rendes ruházatban járhassál 

családoddal együtt.

hogy legyen megfelelő lakásod, ahol 
kipihenheted a fáradalmaidat, 

hogy az ügynökök szipolyozásától 
megszabadulj,

hogy a mindn>ájunk érdeke: elien 
létesített kutyaól megszűnjön, 

hogy egyes munkáltatók féktelen 
kizsákmányolása megakadályoztassék, 

egyszóval, hogy embe" legyél, akit 
vercjtékes munkájáért megbecsüljenek, 
megfizessenek, hogy családoddal együtt 
emberi életet folytassál és igy védekez
hessél a romboló ipari betegség: a 
tuberkulózis ellen és gyermekeid ne 
tekintsenek holmi idegennek, mert nem 
ismernek, mert nincs szabadnapod, ugv 
akkor rázd le magadról a buta közöm
bösséget és gyáva nemtörődömséget. 
Küzdő társaidnak légy segítségükre 
közös céljaink küzdelmében. Saját ér
dekedben cselekedve, pártoljad és tá
mogasd jóakaróidat és azon intézmé
nyeket, melyek javadat szolgálják. Így 
küzdjél céljaidért: a szebb jövőért és 
jobb megélhetésért. Saját érdekében 
cselekszik öntudatosan, ki nem az ösz
vér- se munkás se munkáltató lapokat, 
hanem a saját osztálya szaklapját ol
vassa, támogatja és terjeszti.

Szaktársi üdvözlettel: 
a Szaklap-bizottság.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

A panaszos vagy egyéb leveleket 
kérjük a beküldő teljes címével ellátni. 
Minden panaszt leközlünk. Panaszával 
minden szaktársunk hozzánk fordulhat.

A lakásváltozást kérjük esetről- 
esetre a szerkesztőségben bejelenteni. 
Ha az elküldött lapot visszaküldik, 
azon címre további intézkedésig nem 
küldünk. Kérjük azon tisztelt elő
fizetőinket, kik a lapot legkésőbb 2-án 
nem kapják meg, szíveskedjenek ben
nünket arról azonnal értesíteni.

K. I. A jövő számban közölni fogjuk.

Laptulajdonos és felelős szerkeszti';
GREGORITS ISTVÁN.

Kiadja az ellenzéki párt szaklap-bizottsága: 
Makko Rudolf, Krener Gyula, Riemer 

József, Tuza Antal, Patinko István.
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Kézi
m unka!!

Ha jó és olcsó cipót akartok 
vásárolni. úgy menjetek ei

Moj zsi khoz
Király-utca 46. szám alatt.

Pincérek figyelmébe!
oidal-zsebtárcára (papírpénz 

részére) vag> pincértáskára (apró és ezii-tpénz számára)

ic.sürész az rü.-v íl egy darabból készült — a legjutányosabb
árak mellett

Molnár Vilmos
:: sérvkötögyárosna! :: 

Budapest, IV., Xároly-körut 2 3 . v p > v m . j

NOVÁGH KÁROLY

Berkovits Károly
hektograph. éttermi, kávéházi 
és cukrászdái cikkek ra k tá ra  

Budapest, V !!., Sip utca 5. sz.

----- Telefon: 106 —0 7 .-------

„Az Újkor* környezete 
minden este találkozik

Csukovits s/lk'"'
István vendegl"jében.

Király-utca 73.

MATTONIIIS

NAGY 10 NJ Á r4 pinci'fi-lszer'-'fsi IUÍtHU cikkek szaküzleti*
Budapest,VII., Károly-körú!9 .

parafaiiugóU, linkekben atb. Kiial* készítmény!

Pincérek figyelmébe ajánljuk

H E R M Á I M  G Y U L A
férfi szabót,

üzleti ahák kölcsönbe kaphat k

VII., Erzsébetékor ét 12. ifeteieí

M in d e n n e m ű  
n yo m ta tv á n yo k  

a le g iz le s e s e b b  
k iv ite lb e n  k é s z ü ln e k

Á z U m ő -
kö n y v n y o m d á b a n

B u d a p e s t, V i l i .  k é r ., 
M ik száth  Kálm án*  

té r 5. T e le f o n : 
Jó zsef 4 2 -9 4 .

U nio -u y o m d a  V ili.. M ikszá th  K á lm án -té r  5.
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