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Újabb küzdelem előtt.
(s.) Múlt hó 25-én tartott gyűlésünkön hozott
határozat újabb küzdelem elé állított ben
nünket.
Ugyanis ezen a gyűlésen fogadtuk el
azt a tervezetet, melynek kidolgozásával a
szervező-bizottság bízatott meg. A tervezet
körülbelül négyszáz szaktársunk hozzájáru
lásával fogadtatott el. A tervezetet itt közöl
jük. Tekintettel arra, hogy a budapesti
kávéfőzők két évig tartó erős küzdelem
után kivívták maguknak a hetenkénti szabad
napot minden valamire való kávéházban,
úgyszintén a munkaközvetítést is.
Elismerjük, hogy amióta a szabadnap és
a munkaközvetés a kezünkben van, helyze
tünk némileg javult.
De a másfél éves gyakorlat a szabadnap
körül felmerült visszásságok, az abbeli szár
mazó folytonos súrlódások, arra a meg
győződésre juttattak bennünket, hogy ez a
rendszer nem tarthatja magát soká.
Mert annak daczára, hogy a budapesti
kávés-ipartársulat és köztünk egy szerződés
köttetett olyformán, hogy a kávés-ipartársulati tagok minden héten a konyhai
alkalmazottainak, sőt még a társulaton kívül
állókra is lehetőleg kiterjesztik úgy a
szabadnapot, mint a munkaközvetítésünk
igénybevételét.
Azonban az első, vagyis a szabadnap
mindezideig a legnagyobb küzdelmünk
daczára is csak 40—50 kávéházban van
meg, ahol nem kell állandóan harczot foly
tatni, a még létező 20 30 helyen pedig
folytonos csatározásokat kell folytatni a
szabadnapért.
Ami a közvetítést illeti, az semmi direkt
kiadással nem jár a főnökökre, mégis több
helyen ügynökhöz fordulnak. Elismerjük,
hogy részünkről is vannak hibák, amit
lapunk más helyén ismertetünk, épp azért
a mai rendszer megszüntetését akarjuk;
ha azt akarjuk, hogy egészséges, mind a
két részről tűrhető állapotok jöjjenek létre,
akkor a havibér helyébe a hetibért, a havi
munkabeosztás helyett a hetit kell meg
valósítanunk az alábbi tervezet szerint:
1. Az eddigi havi fizetés eltörlését s
helyébe a hetifizetés behozatalát olyképpen.

hó első

szombatján.
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hogy a kávéfőzők 3. osztályba soroztassanak és a legkisebb hetifizetés 20 25
és 30 korona lenne. A konyha-legények
legkisebb hetifizetése 16 18 korona.
2. A hét kezdetét venné az alkalmaztatás
napjától, természetes ez nem zárja ki azt,
hogy ne lehessen azt hétfőtől szombatig
megállapítani.
3. A kisegítők fizetését az állandók fize
tésében kívánjuk megállapítani, vagyis ami
egy napra esik a fizetésből.
4. A munkaerő szabályozását olyképpen
kívánnánk, hogy a konyha-legénynek fölvett
gyakornok 3 év előtt ne lehessen kávéfőző
és akkor is kellő gyakorlati vizsga bemuta
tása után.
5. Szakszervezetünk elismerését oly érte
lemben, hogy minden a munkás és munkál
tatóközt felmerültbér-és egyéb differencziák
szervezetünk és a budapesti káv.-ipartestülettel egyetemben intéztessék el.
6. Munkarend-bizottság, bizalmiférfi, fel
mondás stb. szabályozása.
Ezek volnának főbb vonásokban azok a
pontok, melyeknek a gyakorlati életben
való átültetésével egészséges viszonyokat
teremthetnénk.
Szaktársak, itt fekszik előttetek az újabban
lefektetett s általatok elfogadott programm,
rajtatok múlik, ha meg nem valósul.
Tehát sorakozzatok köréje, ültessétek át
ezt a programmot minden szaktársunk
szivébe, beszélgessetek róla, vitassátok meg,
folyton és folyton foglalkozzatok vele, vigyéték át az összes szaktársak tudatába,
hogy ezen pontok megvalósulása tetemes
javulást jelent családi és gazdasági életünk
ben, ezeknek a pontoknak a megvalósulásá
hoz hozzá kell járulni minden józanul gon
dolkodó öntudatos szaktársnak, mert ezen
pontok megvalósítása visszaad bennünket a
családnak, a társas életnek, az önművelődés
nek. Azért most az első kötelességünk az
legyen, hogy minden szaktársunkat be
vonjunk a majd azért folytatandó mozgalom
keretébe, sőt otthon a családot, a feleséget
is meg kell győzni ennek a küzdelemnek
a komolyságáról és fontosságáról.
Szaktársak, a küzdelem nehéz lesz, de
keresztülvihető, előttetek az ut, az átmentén

nem nagy távolságra a hegytető, melynek
ormán ott a zászló, melyre a győzelem van
fölirva s a szél lengeti felénk, mintha már
türelmetlen volna, hogy soká jövünk érte,
a győzelmi zászlóért.
Előre szaktársak föl a hegytetőre, ragad
játok kezetekbe a győzelmi zászlót, hozzátok
le a magasból annak jeléül, hogy tudtok
lelkesedni, tudtok komolyan küzdeni család
tokért és magatokért.
De megálljatok !. .. a zászló megszerzésére
csak akkor induljatok el, ha mindannyian
együtt vagytok, egy a gondolatok, erős a
meggyőződéstek abban, hogy mind egy
ért, egy mindért ott lesztek a hegytetőn,
hogy kezetekbe ragadjátok a győzelmi
zászlót, mely alatt folyton tovább küzdeni
fogtok az igazi szabadságért.
Előre
fö l a hegytetőre.

A szervezett kávéfőzőmunkások
kötelességei és jogai.
Akkor, amikor kötelességek teljesítéséről
van szó, természetes dolog az, hogy csakis
a szervezett, az öntudatos munkásokhoz
fordulok. Mert a szervezetlen és öntudat
lan munkás nemhogy kötelességeket telje
sítene úgy a maga, mint az összesség ja
vára, hanem tunyaságával, öntudatlan lom
haságával nemcsak a saját sorsának sirásója,
hanem akadályt képez azoknak, a munkástársaknak az útjába, akik szivük, lelkűk
minden akaratával, erejüknek teljes meg
feszítésével az összesség javáért küzdenek.
Az öntudatlan munkás éppen olyan aka
dály a fölvilágosodás utján előretörekvő
munkásság útjában, mint a haladó vonat
előtt fekvő kő.
A szervezett munkások szigorú köteles
sége az, hogy azt az akadályt az útjukból
eltisztitsák, ha haladni akarnak.
Hogy haladni akarunk, ez természetes; a
haladás, küzdelem a tudásért, a felvilágo
sodásért, életünk czélja. A haladás, a foly
ton előre való törekvés azon az utón,
amely az igazsághoz vezet, életszükségle
tünknek kiegészítő részét képezi. Köteles
ségünk tehát az, hogy az utunkba fekvő
akadályt, azt a követ megvizsgáljuk, ha
felhasználhatjuk a mi védő várunk erősíté
séhez, akkor felhasználjuk, ha pedig ez a
kő olyan silány, puha, hogy egyáltalában
nem használhatjuk, akkor kímélet nélkül
félrelökjük Htunkból.

jffiinden öntudatos munkás tagja szervezetének.
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Ne engedjük meg azt, hogy egyes hit
vány baromi butaságba szenvedő alakok
akik a saját javukkal nem törődnek, megakaszszanak utunkban.
Vizsgáljuk meg azt, hogy legalább azok,
kikkel együtt dolgozunk, a szervezetnek
tagjai-e ?
Küzdő társak-e, vagy pedig a haladásunk
útjába fekvő lomha tömegek. Ha azt ta
pasztaljuk, hogy ilyen öngyilkosokkal van
dolgunk, akkor igyekezzünk felvilágosítani,
meggyőzni őket, próbáljuk meg a jó útra
téríteni; ha nem sikerül, ha butaságukon
megtörik a jóakaratunk, akkor nincs helye
tovább a támogatásnak, hanem bánjunk el
velük úgy, hogy butaságuknak egyedül
csak ők viseljék a következményeit.
Ne dolgozzunk szervezetlen munkással,
ez a kötelesség a legszigorúbb parancs,
amelyet kímélet nélkül végre kell hajta
nunk. Kötelességünk továbbá a társainkat
arra oktatni, hogy szabad idejükben olvas
sanak, tanuljanak, ne az egészségükre ká
ros ivással, dorbézolással töltsék idejüket.
Tudnunk kell azt, hogy csakis a tanult és
józan munkás végez kifogástalan munkát.
A munkáját pontosan és kifogástalanul
végző munkásnak meg vannak a maga jo
gai és követelései is a munkaadókkal szem
ben. Természetes, hogy a szervezett munkás
a munkaadóval szemben, már szervezettsé
gének erejénél fogva, nem lépi túl az illen
dőség határát, csak a végső esetben ragad
tatja magát keményebb kifejezésekre. Kö
veteléseit önérzetesen adja elő, abban a
tudatban, hogy követelése jól megérdemelt
csekély része annak a haszonnak, amelyet
ő a munkájával előállít a munkaadó ré
szére.
A sokat hangoztatott jó viszony fenntar
tása munkás és munkaadó között a mesék
országába tartozik, mert a munkaadók nem
akarnak kivetkőzni abból az ósdi gondol
kodásmódból, hogy a munkás érzés és
gondolkodás nélküli lény, akiknek millióit
kizsákmányolva, megfosztva emberi jógáik
tól, maguknak nyugalmas és henye életet
biztosítsanak.
Nekünk, szervezett munkásoknak jutott
az a feladat, hogy a munkaadókkal elismer
tessük azt, hogy mi is emberek vagyunk,
hogy ezt megtehessük, kell, hogy minden
öntudatos munkás megtegye kötelességét
mert jogainkhoz csak igy juthatunk.
Z.

Kávéfőzők Szaklapja
kétszeres ünneppé azáltal, hogy mikor mi
egy szabadnapot tartunk, akkor egy munkanélküli szaktársunknak kenyeret adunk azzal,
hogy azon napon helyettünk dolgozik.
Különösen a forró nyári napokon érezzük a
szabadnap jelentőségét, amidőn a nyári
hőségben : az utczáról a még nagyobb hő
ségbe a konyhába lépünk, most tudjuk csak
igazán megbecsülni a szabadnapot, amikor
kimehetünk a családunkkal a szabad leve
gőre, a zöldbe. Sajnálattal gondolunk azokra
a szaktársakra, akiknek nincsen szabadnap
juk. Ezek a szaktársak nagyon szegények,
de nem azért, mert nincs pénzük, ők sokkal
szegényebbek, mert nincsen emberi öntu
datuk. Mert csak akarniok kellene, ők is
élvezhetnék a szabadnapot.
Kőkai András.

Harcz az alkoholizmus ellen.

A kapitalizmus uralma alatt az emberiség
nek sok ellensége nőtt nagygyá. A tüdő
vész, a nemi bajok a kapitalizmus terjedé
sével együtt terjednek és tizedelik meg a
népességet. És éppen ilyen pusztítást visz
véghez az emberiségben a szeszes italok
túlságos élvezése, az alkoholizmus is. Sőt
az alkoholfogyasztásnak igen nagy része
van a fentemlitett betegségek terjedésé
nél is.
Ezért nagy súlyt helyeznek ma már az
őszinte szocziológusok minden országban
ezen népbetegségek elleni küzdelemre.
Nálunk még alig tettek ezideig valamelyes
intézkedést ezen betegségek megfékezésére,
sőt még a nép felvilágositását e betegsé
gek lényegéről és az ellenük való védeke
zésről is kizárólag csak a szocziáldemokrata
munkáslapok végezték.
Az alkohol elleni küzdelemre ez évben
alakult Budapesten egy alkoholellenes mun
kás-egyesület, továbbá az Általános Munkásbetegsegélyző-Pénztár is feladatául is
merte el az ezen küzdelemben való rész
vételt. Ezen czélt szolgálja a pénztár által
most kibocsátott röpirat, mely az alkohol
káros hatásaira figyelmezteti a munkás
ságot.
Habár távol állunk attól az egyoldalii
felfogástól, mely az alkoholnak akarja tu
lajdonítani a munkások összes nyomorúsá
gát és nagyon jól tudjuk, hogy a szeszes
italok mértéktelen fogyasztása és az általuk
előidézett kár is csak egyik jelensége a
kapitalista társadalmi rendszernek, mégis
szükségesnek tartjuk ezen röpiratot szak
Miért kell a szabadnap?
társaink nagyobb tömegével megismertetni
Sajnálatos dolog az, hogy ma, amidőn és figyelmüket a szeszes italok mértéktelen
már tizenöt hónap múlott el, mióta a kávés- élvezése által előidézett káros hatásokra
ipartásulat elismerte feltétlen jogunkat a felhívni. Mert magunk is tudjuk, tapasztal
szabadnaphoz, még mindig vannak szak juk, hogy a szeszes italok mértéktelen él
társak, akiknek bizonyítanunk kell azt, hogy vezése miként pusztítja el az embert testi
miért kell a szabadnap. Nekünk, akik már leg és lelkileg, miként fosztja meg jellemé
élvezzük, szükségtelen a szabadnap óriási től és erkölcsi jó tulajdonságaitól, miként
fontosságát fejtegetni, mi érezzük saját változtatja a legderekabb embert is család
magunkon, mi tapasztaljuk azt, hogy úgy jára és a társadalomra nézve használhatat
az élethez, mint a munkához való kedvünk lan rommá.
megkétszereződött. Bármily fárasztó legyen
Szolgáljanak tehát e sorok tanulságul
is a munkában töltött ő nap, türelemmel szaktársainknak:
viseljük, mert a hetedik a miénk. A hetedik
Óvakodjunk a szeszes Italoktól! A leg
nap a szabadnap, ünnepnap, amikor fáradt veszedelmesebb ellenség az, amely vesz
testünket kipihentetjük, lelkűnkben is újjá tünkre tör anélkül, hogy ismernők, mely
születve, egy napon szabadok vagyunk. a jóbarát képében közeledik hozzánk és
Nagy ünnep ez, szaktársaim, nem piros orozva dönt le bennünket akkor, mikor
betűs, semmiféle vallás, sem törvény nem azt hiszszük, hogy baráti szolgálatot telje
rendeli ünnepnek. Ezt a napot mi avattuk sített.
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Ilyen alattomos jóbarát a bor, sör és
pálinka, a szeszes italok, vagyis jobban
mondva, azoknak lényeges alkatrésze, az
alkohol, mely az emberek között jobban
pusztít, mint az összes járványok és hábo
rúk együttvéve.
Mivel bizonyltjuk ezen pusztításokat ?
A szeszes italok a szervezet legfontosabb
alkatrészeit, a sejteket támadják meg, azon
alapelemeket, melyekből az emberi test
szervei fölépülnek, mint kőből és téglából
a fal. Az alkohol csökkenti ezen sejtek és
igy az összes szervek életműködését, meg
akasztja a gyomor, bél, máj és vesék mű
ködését, elpusztítja azok szövetét. Ennek
folyománya a gyomor és bélhurut, a májés vesesorvadás, Hatása alatt a s z í v na
gyobbodik, a vérerek megkeményednek,
elmeszesednek. Mindezeknek végeredmé
nye a vizibetegség, melynek vége a halál,
ha ugyan egy jótékony gataütés már előbb
meg nem szakította véglegesen az éveken
át tartó szenvedést.
Még jobban pusztít az alkohol az em
ber idegrendszerében. Megfojtja az ideg
sejteket, megakasztja az agyműködést, meg
fosztja az embert attól, ami őt emberré teszi;
az eszétől, jellemtelenné, elmebeteggé, bu
tává teszi, előidézi az idegeknek, az agy
nak súlyos, rendszerint gyógyíthatatlan betegségeit. Benépesíti a tébolydákat, me
lyeknek lakói nagyrészt az alkohol áldo
zatai.
És nem elégszik meg azzal az alkohol,
hogy csak azt pusztítsa el, ki élvezi, ha
nem olyanokat is sújt, kiknek az élvezetből
nem jutott részük. Az iszákos embernek
utódai elsatnyultak, elfajultak, elkorcsosodtak. Ezen utódok nagyrésze vagy már szü
letésétől kezdve nyomorék, hülye, nyavalyatörős, siketnéma, vagy ha egészségesen is
jönnek a világra, minden ellentállásra kép
telenek. Könnyebben kapják meg és könynyebben pusztulnak el fertőző betegségek
ben, különösen tüdővészben, hajlammal
bírnak elmebetegségekre és bűntényekre.
Iszákos embernek leányai és leányunokái
elveszítik abbeli képességüket, hogy gyer
mekeiket maguk szoptassák. Az alkohol
előidézője a bűntényeknek. Magyarország
fegyenczeinek 42 százaléka ivás folytán lett
büntevő, a súlyos testi sértések nagy tö
megét pedig szombat estétől hétfő reggelig
követik el, tehát abban az időben, mikor
legtöbbet isznak az emberek.
M iért tartjuk jóbarátunknak az alkoholt?
Azért, mert kellemes érzéseket támaszt
bennünk, mert elbódit, mert öntudatunkat
és itélőtehetségiinket elhomályosítja, minél
fogva nem látjuk a nyomort és szegény
séget valódiságában, kevésbé érezzük testi
és lelki fáradalmainkat, megfeledkezünk a
gondokról és bubánatunkról. És ezért, mert
évszázadok óta tudatlanságból vagy nye
részkedésből a szeszes italokat hamisan és
minden alap nélkül oly tulajdonságokkal
ruházzák föl, mely őket az emberiség előtt
nemcsak jóbarátnak, hanem valóságos jó
tevőnek tünteti fel, úgy hogy általánosan
meg vannak győződve róla, hogy a szeszes
italok melegítenek, táplálnak és erőt adnak
a munkához.
Mi igaz ebből ?
A szeszes italok nem melegítenek! Erről
meg lehet győződni teljes bizonyossággal, ha
a test hőmérsékét ivás előtt és után mér
jük. A test hőmérséke nem emelkedett, ha
nem kis mértékben csökkent. És ennek meg-
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feleló'en köztudomású, hogy ittas emberek
sokkal előbb fagynak meg, amint a tapasz
talat is mutatta, hogy az északi sarkvidék
kikutatására elindult emberek közül a nagy
hideget csak azok tudták elbírni, kik szeszes
italokkal nem éltek.
A szeszes italok nem tekinthetők tápszer
nek! Először, mert egy anyag, mely hatá
rozottan mérges hatású, mely megrontja
testünk minden szervét, mely beteggé, nyo
morékká és butává tesz, nem tekinthető
egyúttal tápszernek, amint nem tekinthető
fütőszernek azon anyag, mely első sorban
a kályhát robbantja szét, bármily meleget
is fejlesztene. A szeszes italok csak elhódí
tanak és ennek alapján megszüntetik az
éhség érzetét, anélkül, hogy táplálnának. A
szeszes italok nem teljesitik azon feladatot,
melyet alkalmas tápszernek teljesítenie kell,
hogy t. i. testi és lelki egészségünk épség
ben tartása mellett testünk gyarapodjék és
az összes szervek rendszeres működésük
höz elegendő erőt nyerjenek. Ezzel szem
ben az alkohol egészségünket elpusztítja,
szerveinknek rendes és rendszeres műkö
dését megakasztja, tehát méregként hat.
A szeszes ital nem ad erőt a munkához!
Megczáfolhatatlan kísérletek és megfigyelé
sek bebizonyitották. hogy az alkohol az agy
működését megakasztja és az izomerőt
gyengíti. Tehát leszállítja úgy a szellemi,
mint a testi munka értékét. Az alkohol csak
elhódítja a fáradtságérzetet, azon nélkülöz
hetetlen biztosítószelepet, mely élesen jelzi
azt, hogy a munkát be kell szüntetni, mert
annak folytatása veszélyezteti és elpusztítja
a munkást. Az alkohol egyenesen végzetes
a munkásosztályra és ennek legádázabb
ellensége.
Az alkohol tehát kis mértékben semmi
körülmények között sem használ, nagyobb
mennyiségben pedig nemcsak hogy árt, ha
nem éppenséggel pusztít és a bűnnek,
nyomornak és szenvedésnek örökös kutforrása.
Ezzel szemben fel lehet hozni, hogy az
alkohol elhódít, feledést hoz, a munkásosztály pedig oly nyomorban van, hogy
kell, hogy időnként felejtse az emberi jo
goktól való megfosztását, a társadalom igaz
ságtalanságát, a nagytőke kizsákmányolását,
a tulhosszu munkaidőt, az állatnak is rossz
lakásviszonyokat, a hiányos, rossz táplál
kozást.
Nem czéltudatos munkáshoz méltó be
széd : A czéltudatos munkás ne akarja nyo
morát felejteni, hanem joga és kötelessége a
nyomort megszüntetni. Ezt pedig az alkohol
nagy mértékben megakadályozza.
Megakadályozza, mert elégedetté teszi,
elfelejteti a munkással a társadalom igazság
talanságait; megakadályozza, mert védtele
nül kiteszi a szesztőke, a sör- és szesz
gyárosok, a borkereskedők és korcsmárosok kizsákmányolásának; megakadályozza,
mert lehetetlenné teszi az összetartást és
egyetértést, mert tudvalévő dolog, hogy
sztrájktörésre első sorban az iszákos embert
lehet bírni és nem a józant. És mily vég
zetes az az egy pohár bor, melyet bufelejtőnek élvezünk. Hiszen ennek az érzésnek
előidézéséhez mindig több és több alkohol
szükséges és igy lesz az élvezet szokássá,
a szokás szenvedélyéé.
Magyarország munkásai közül a legmértékletesebbek is átlag véve keresetüknek
15%-át eliszszák. Mennyire haladhatott volna
már a munkások és gyermekeiknek testi
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jóléte, a munkások szellemi fölénye, ha ezt
lakásra, élelmezésre és a munkások kultu
rális törekvéseire fordítottuk volna. Így pedig
ez az összeg csak hátráltatja ezt a mozgal
mat, testileg, lelkileg megrontja a munkást
és emeli a szesztőkések hatalmát.
Munkások! A kultúrának leghatalmasabb
rugója az elégedetlenség. A jövő kultúrája
pedig csakis a proletároké. Indítsuk meg
tehát a proletárok kulturmunkáját. Ne ke
ressünk megelégedést az alkoholban, ne
gyarapitsuk a szesztőkések hatalmát, ne
gyengítsük és pusztítsuk magunkat és utó
dainkat alkohollal, ne fokozzuk mestersége
sen nyomorunkat azzal, hogy keresetünknek
egy részét szeszes italokra költjük.
Tartózkodjunk a szeszes italoktól, szer
vezkedjünk az alkohol és alkoholtőke ellen,
óvjak meg igy agyunk és izmaink erejét,
hogy sikerrel nekimehessünk azon munká
nak, mely nem a nyomor feledését, hanem a
nyomor megszüntetését ezélozza: a proletárok
kulturniunkájának!
Az erő akarat, m ely elő b b , vagy
u tób b , d e b oro sty á n t arat.

SZEMLE.
Figyelmeztetjük azon tagtársainkat, kik
hátralékban vannak tagdíjaikkal, hogy igye
kezzenek azt törleszteni.
A választm án y.
Lapunk felelős szerkesztője és szakegye
sületünk titkára hétfőn, e hó 14-én 10 napi
szabadságra megy. Távolléte alatt a köz
vetítést Bubik Nándor több választmányi
tag szives közreműködésével végzi, miért
is kérjük a t. szaktársakat, legyenek belá
tással a közvetítés iránt. A választmány.
S zak társak ! Vasárnap f. hó 13-án, déltán 1 órakor találkozás az egyleti helyi
ségben s onnan indulás az országos népgytilésre. Mind ott legyetek.
F igyelem . Folyó hó 16-án, szerdán este
8 órakor egyesületünk helyiségében Garda
elvtárs választói jogról felolvasást tart. Min
denki ott legyen.
A „M unkás" o r s z á g o s fo g y a sz tó - és
ter m e lő -sz ö v e tk e z e t 1905. évi augusz
tus hó 27-én, délután fél 3 órakor, Buda
pesten, VII., Dohány-utcza 84. szám alatta
szabómunkások szakegyletében közgyűlést
tart, melyre a szövetkezet összes tagjait ez
utón hívja meg az igazgatóság.
A közgyűlés tárgyai: 1. Az igazgatóság
jelentése. 2. A felügyelő-bizottság jelentése
és a felmentvény megadása. 3. Határozathozatal az üzletnyitás felett. 4. Indítványok.
Indítványokat a közgyűlés megtartása előtt
legalább 8 nappal az igazgatóságnál (Bu
dapest, VII., Akáczfa-utcza 54. szám, I. eme
let) írásban kell benyújtani.
M agyar ukász o r o s z m intára. Az
alábbi házirendet küldték be hozzánk. Le
közöljük czélszerüség szempontjából, hát
ha követőre talál a házirend hatalmas ura
a t. kávéházak egyes tulajdonosainál. Szószerint itt adjuk:
Unterreiner Vincze kávés ur házirend
szabálya.
Ezen házszabálynak minden egyes belépő
alkalmazott, közös megegyezés folytán, kö
telezi magát alávetni a felsorolt pontoknak:
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1. A főnök jogosítva van bármily okból
kifolyólag történt cselekményért a belépő
alkalmazottat azonnal elbocsátani.
2. Minden egyes alkalmazott kötelezi
magát, 24 órával előbb kilépését bejelen
teni.
3. Minden alkalmazott a pontos időben
megjelenni tartozik.
4. Kimaradás vagy betegség csak igazo
lás mellett lesz tekintetbe véve.
5. Eelszolgáló pinczérek kötelesek az üz
letben frakkban, fekete nyakkendővel és
tiszta lábbelivel megjelenni. Tüzilegények
és czukrászok kötelesek naponta tiszta,
fehér öltözetben és fehér sapkával meg
jelenni.
Azon alkalmazott, ki az ötödik pontban
foglalt kívánságaimnak eleget nem tenne,
első sorban intetik, másodsorban elbocsáttatik.
6. Munkaközben vagy vendégek előtti
viszálykodás az azonnali elbocsájtást vonja
maga után.
7. Szigorúan tiltva van, a szolgálati idő alatt
akár bent vagy a kerti helyiségben sziva
rozni vagy czigarettázni.
8. Csoportosulás vagy beszélgetés szol
gálati idő alatt az ötödik pont tartalmát
vonja maga után.
9. Szabadnap nyári idény alatt nem ada
tik meg.
Végül felhatalmazom László Géza főpinczéremet a személyzet feletti rendel
kezéssel.
Budapest, 1905 május hó 1-én.
Kovács Zsigmond,
Liget nagy kávéház tulajdonosa.

üzletvezető.

Én ezen háziszabályt elolvastam és azt
magamra nézve kötelezőnek elismerem.
A háziukáznak a tragikuma, hogy a 9.
pontot nem tudták érvényesíteni a kávé
főzőkre, miért is mint hasznavehetetlen pa
pirt a falról eltávolitották. A mi nagyon
természetes is, mert önérzetes munkás csak
nem vetheti magát alá olyan szabálynak,
ahol a gazdának minden szabad, de az
alkalmazottnak semmit.
Gyönyörű rendelet, alkotója pályát té
vesztett, szerintünk jó magyar szolgabiró
lehetett volna belőle.
P e c so v ic so k . Ugylátszik, állandó rova
tot kell vezetnünk a pecsovicsokról. A mai
felhajtásaink ezek: Tőkés János (Wagner
nél) már annyira fékezheteden, hogy ro
hamaiban a konyhalegény hátát jéggel do
bálja csak azért, hogy 16 órai munka után
5 perczczel később jött az üzletbe. Nem
ártana ezt a Tőkést valami tőkéhez kötözni
addig, amíg a rohamok jobban nem mu
tatkoznak nála, ajánljuk a szaktársak figyel
mébe. A Huniá« bán valami Mayer Lajos
névre hallgató némber annyira merészik,hogy
az egyleti tagok előtte csak részeg csirke
fogók ; nohát, majd adunk mi ennek a
notórius semminek egy kis leczkét, hogy
elmegy a kedve, nevét és tulajdonságát
másnak osztogatni. Eczet János (Vár-kioszk),
nem tudjuk miért nem fizet, miért nem
tart szabadnapot akkor, amikor megvan
még a konyhalegényeknek is, hej pedig
de ráférne ő reá is a pihenés, de sok ember
nek jobban esik a gazda talpát nyalni, mint
a saját testét hetenkint egyszer pihentetni.
Szudofszky János (Klotild), is azok közé
való, akik csak azt várják, hogy mások
kaparják ki számára a sült gesztenyét. Jó lesz
János, ha közibénk jössz, mielőtt még kör
meidre koppantunk, amikor azért a bizonyos

1905. augusztus hó
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gesztenyéért nyúlsz. Erdelics János, aki
meglehetős ideig a szabadnap után élt,
most belép a Metropoleba szabadnap nél
kül (hogy nem sül ki a szeme), no de
majd jön még kutyára dér. Kassai N. fő
hajcsár, akarom mondani főpinczér (Holczernél), bátorkodunk megkérdezni, hogy
ön mint főpinczér jött-e a földgolyóra vagy
talán ön is volt előbb kisebb ur? S ha
volt. akkor elvárjuk öntől, hogy a konyha
személyzetet nem úgy fogja tekinteni, mint
a rabszolgákat s meg fogja érteni, hogy
egy ember, ha odahaza falun dolgozott is
40 krajczár napszámért, de már Holczer-féle
kávéházban mint konyhalegény még akkor
sem fog dolgozni, ha ön emiatt bárhogy
is tépelődik. Az éjjeli kávéfőzőnek pedig
azt üzenjük, hogy addig csináljon a maga
számára szabadnapot, amig nem késő; ne
várja azt, hogy mások csinálják meg helyette,
mert akkor esetleg nem ő élvezi azt.
Egyelőre csak ennyit hajtottunk fel remél
jük, fogyni fog a számuk.
N yugtázások. Dumics P. 1.68 1906
május végéig. Hermann T. 1.68 1906
augusztus végéig. Hollósi 1.68 1906 au
gusztus végéig. Kosa I.
.84 1906 ja
nuár végéig. PethŐ ).
.84 1905 szep
tember végéig. Palamarszky 1.68 1906
augusztus végéig. Margitszigeti konyha
személyzet 3.
kor. a vasmunkásoknak.
Kis Mihály 1.
zászlóalap. Farkas 1. .40
zászlóalap. Adorján József 5.
zászlóalap.
Kántos János
.40 zászlóalap.^
N éhány szó a k iseg ítő k h ö z. Az alábbi
sorokban a kisegítőkhöz szólunk, de ért
hetnek belőle mások is. Tudvalevő dolog,
hogy amig nekünk rendszeresen szabad
napunk nem volt, kisegítőkre csak az eset
ben volt szükség, ha a Józsi tüzilegény
teste már annyira kimerült, hogy hirtelen
összeesett a konyhában vagy esetleg más
valami baleset érte, no meg talán, ha bú
csúra ment hazájába vagy elzsibbadt tag
jainak fölfrissitésére kissé többet vett be az
itókából a kelleténél.
Hát abban az időben bizony kevés kifo
gásolni valót találtak a t. főnök urak a ki
segítőnél.
De ez ma már másként van, ami érthető
is, mert addig, mig a régi kisegítőket mi
magunk fizettük s azt is csak minden
Jakabnapkor, ma a főnök urak fizetik hetenkint, minden szabadnapkor. S részben
ezért van az, hogy több helyről panasz
érkezett hozzánk a főnökök részéről a ki
segítők ellen.
Mi nem akarunk abba a hibába esni, hogy
egyoldalulag Ítélkezzünk a tett panaszok
fölött, de mindenesetre figyelmeztetjük a
kisegíteni járó szaktársainkat arra, hogy
mindenütt, ahová kisegíteni járnak, a leg
nagyobb pontossággal és lelkiismeretesség
gel végezzék kötelességüket annál is in
kább, mert mi minden egyes bejelentett
panaszt meg fogunk vizsgálni és ha a pa
naszok jogosultak lesznek, akkor mi a leg
szigorúbban fogunk eljárni azok ellen, akik
ellen a panasz tétetett. De viszont mi a főnö
köktől mi is elvárjuk ám azt, hogy az
olyan embereket, akiknél beigazolást nyert
a panasz, hogy a mi rendszabályunkat res
pektálni fogják.
Tehát két dologgal kell tisztába lennünk.
Eőször is mi öntudatos kávéfőzők és
azok segédmunkásai, akik oly fáradhatatla
nul küzdöttünk azért, hogy nekünk is meg
legyen hetenkint az egy napi pihenőnk,

úgy mint minden más munkásnak, hogy
most ezt az édes gyümölcsöt talán mi
könnyű szerrel kiengedjük a kezeinkből ?
Oh, n e m ! Mindig tudtunk ezért lelkesedni,
de tudtunk is érte küzdeni, mert már megizleltíik annak éltető nedűjét.
Azért, aki a mi szabadnapunk megrontá
sára akár tudatosan, akár öntudatlanul bár
mely részről tör, azt mi kérlelhetetlenül kipusztitani fogjuk sorainkból. Miért ez utón
is felhívjuk a főnökök figyelmét, hogy jo
gos panaszaikkal forduljanak szakegyesüle
tünk közvetítő ügyosztályához, hogy mi a
beérkezett panaszokat megvizsgálhassuk.
Szaktársak! Az ügy oly komoly, hogyha
azt akarjuk, miszerint másféléves küzdel
münk gyümölcse megmaradjon, akkor meg
kell tisztítani az esetleges férgektől szerve
zetünket, de meg kell tisztítani a kisegítők
gárdáját azoktól az elemektől is, akik nem
tagjai szervezetünknek.
De hogy vihető ez keresztül?
Igen egyszerű mód van erre.
Szaktársainknak nem szabad más kisegí
tővel dolgozni, mint a szakegylet által köz
vetített kisegítővel, a t. főnök urak pe
dig ne vegyenek föl mástól kisegítőt, mint
csakis a szakegyletünktől, mert mi csakis a
miáltalunk közvetített emberekért szavatol
hatunk.
Munkástanfolyamok. Dr.

illető tárgyat heti k é t órában három hónapon
keresztül tanítják. Az előadások egy fővárosi iskola
tantermében történnek. Az iskola szellemi vezetését
a Társadalomtudományi Társaság gyakorolja. Az
iskola hallgatóit a szakegyesületek küldik ki, tag
jaik számának arányában. A szakegyesületek az
egyes hallgatókért tandijat fizetnek, amely tandijat
az* előadók kapják. Ily módon hatvan-nyolczvan
hallgató három hónapon keresztül egész rendszeres
és czéltudatos, díjazott tanításban részesül, amely
azután képessé teszi őket, hogy a maguk szak
egyesületében előadhassák azt, amit tanultak.
A Társaság közgyűlése dr. Wolfner tervét elfo
gadta. A tanfolyamok felügyelete a szakszervezetek,
illetve a szakszervezeti tanács hatáskörébe tartozik.
A budapesti munkaközvetítő intézet közzé
tette jelentését az 1905. év II. negyedéről. E szerint
az intézet tevékenysége ez év második negyedében
is a múlt év hasonló negyedéhez képest csökke
nést mutat. A munkakeresők száma ugyanis az
1904. év II. negyedében 21.480 volt, ellenben az
1905. év II. negyedében 17.698. Az igazgató ezt a
csökkenést a bőr- és a fémipari munkások általános
sztrájkjának tulajdonítja. Erre az a megjegyzésünk,
hogy a múlt évben is voltak nagyarányú sztrájkok.
De ha az igazgató következtetése helyes, akkor ez
azt jelenti, hogy a kereskedelmi minisztérium ama
rendelete, mely a sztrájkparagrafust illuzóriussá
teszi, illetőleg mely lehetővé teszi, hogy munkások
sztrájk alkalmával is közvetittessenek, csütörtököt
mondott. De jelenti azt is, hogy a czéltudatos
munkások, a miniszter munkásellenes intézkedése
folytán, kerülik a közvetítő intézetet. Ha a keres
kedelmi minisztérium ezt akarta, akkor elérte czélját.

Pál legutóbb
beszámolt a Társadalomtudományi Társaság által
1904—1905. évben a szakegyesületekben rendezett
munkástanfolyamokról. Az eredményt általánosság
ban kielégítőnek mondja, de részletes statisztikát,
egyes szervezetek hanyagsága miatt nem dolgoz
hatott fel. Az előadók tapasztalata szerint a tan
folyamoknak kétféle hallgatósága volt. Az egyik
olyan, mely redszertelenül jár, néha elmarad, kíván
csiságból hol az egyik, hol a másik tanfolyamot
keresi fel. Van azonban egy szintén eléggé tekin
télyes szám, amely igazán komoly lelkesedéssel
dolgozik, amely végig kitűnt minden tanfolya
mon, amely nemcsak egy, hanem az összes
előadásokat látogatja, amely a legjobb igyekezete
szerint odahaza is olvas és tovább képezi magát.
Ezt a két elemet — igy mondja dr. Wolfner —
egységesen tanítani nem lehet. Ezért a következő
reformot ajánlja : Az egyik oldalon folytatni kell a
tanfolyamokat, illetőleg előadásokat és az egyes
szakegyesületekben néhány előadásból álló soroza
tokat, esetleg egyes előadásokat kell tartani. A
másik oldalon meg kell teremteni egy olyan
intézményt, amely azok számára, akik igazán
komolyan és intenziven akarnak tanulni, ezt a lehető
séget megadja. Ennek az intézetnek a tanítási
programmja a következő volna : a munkás-iskolában
egy időben csak egy tárgy kerül előadásra. Az
W o lf n e r
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