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A magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szociális érdekeit védő szaklap
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Kéziratok vissza nem adatnak.

a szabad szervezet.Éljen
Ő nagyméltósága, Ungerleiderék parancsa 

előtt meghajolt. A tisztakezü gentleman, 
aki a koalíció bűzével nem akart egy mi-’ 
Misztériumban ülni, az ezerholdasok érde
kében keblére ölelte a Király-utca volt 
selymes virágát. A kávésok nyöszörgése 
meghatotta a gróf urat s ahogy sok más 
szervezettel, több mint 400-zal az utolsó két 
esztendőben, velünk is megtette: fe lfü g 
gesztette s lepecsételtette a Budapesti 
kávéssegédek szakegyletét. Sok vér, 
köny s küzdelem árán vívtuk ki ez osztály
harcos fegyverünkkel a kávéssegédek nyo
morúságos múltjából az elviselhető állapo
tokat és így nehéz szívvel néztük, mint verték 
iá a fekete hóhér pribékjei a pecsétet kis va
gyonkánkra s mint zárták be a mi mindenünk 
ajtóit. Kincs az a szerető gyermek, aki na
gyobb szerelemmel csiiggne édesanyján, 
mint a kávéssegéd az ő szakegyletén. Hisz 
azok a hálátlan gyermekek, akik a közel
múltban otthagyták, nem bírták sokáig nél
küle, visszajöttek a régi fészekbe s a szak
egylet újra meleg keblére fogadta őket a 
szinte nyomorgó és szenvedő proletárokat.

És mégis büszke daccal harsogjuk oda 
a fekete hóhérnak: vidd, nélküle is meg
fogunk élni. Nem a szakegyleti alapszabály 
volt nekünk becses és fontos a mozga
lomra nézve, de a szakegylet által meg
teremtett testvén összetartás. S ha sir is a 
lelkünk a sok harc, szenvedés és győzelem 
megszentelte faiak után, az eltört fegyver 
helyett egy uj villogó damaszkuszi acélt 
ragadunk a kezünkbe, amelynek pengéjét 
a tavaszi nap fényében ragyogtatva, fo
gunk újabb küzdelemre indulni a mun
káltatók ellen : ez a szabad szervezet. An- 
drássy ur, korán van a sunyi mosoly, kávés 
urak, korán van még a kutyaól ganaján 
harsogó röhej, a budapesti kávéssegédek 
csak most válnak igazi harcosokká. A sza
bad szervezeti mozgalom bár uj s szokatlan, 
de mégis könnyebb mozgást engedő finom 
láncpáncél, mint a szakegylet vasvértezete. 
Épp úgy megvéd, de harcra feltétlenül al
kalmasabb. S most valóban nagyon harcos 
kedvünkben vagyunk, kávés urak. A viszont
látásra.

A felfüggesztés.
Pénteken, e hó 19-én, délután 5 órakor 

a Szerecsen-utcában levő helyiségünkben 
megjelent dr. Szente Miklós tanácsjegyző 
és egy számtiszt a VI. kér. elöljáróság 
részéről, egy rendőrfogalmazó és nyolc 
darab rendőr. Dr. Szente kijelentette, hogy 
a Budapesti kávéssegédek szakegyletét a 
belügyminiszter 1909 január 7-én kelt ren
deletével felfüggesztette, mert a Budapesti 
pincérek szak- és munkaközvetítő egyesü
lete, amelynek módosult alapszabályai után 
alakult a Budapesti kávéssegédek szakegy
lete, magasabb tagdijakat szedett, mint azt 
az alapszabály előírta, azonkívül ellentállási 
és lapjárulékot is szedett. Megjegyzendő, 
hogy hazugság, hogy az egyesület alap

szabályellenesen járt el, de ha ez igaz is 
lenne, akkor is egy másik egyesületet fele
lőssé tenni valóban rávall a fekete gróf 
ürügyeire. Ami pedig az ellentállás és lap
járulék ügyét illeti, ahoz a szakegyletnek 
soha köze nem volt.

Ugyanezen a napon függesztették fel a 
fuvarozó munkások szakegyletét is, ugyan
azon ürügygyei, ami egyszerűen a leg- 
galádabb s legaljasabb eljárás a világon. 
Mindenki tudja, hogy a munkásmozgalom 
sztrájk nélkül el nem lehet. Ezt elismeri 
a római pápa meg Andrássy is, sőt Sajó 
is. Sztrájkot pedig pénz nélkül lehetetlen
ség vezetni. A minisztérium a munkáltatók 
egyesületeinek teljes szabadságot ad a ki
záráshoz való pénzek gyűjtésére, mig a 
munkások egyleteinek tilos. Ha pedig a 
munkások szakegyletükön kívül gyűjtenek 
pénzt sztrájkalapra, akkor becsukják az 
egyletüket. Itt megáll az ember esze s ha 
gondolkodni kezd, akkor valóban, oroszul 
kezd gondolkodni.

Másnap délben Szente Miklós tanács- 
jegyző Heisler számtiszt kíséretében fel
nyitotta a szakegylet Wertheim szekrényét 
s találtak 7 korona 60fillért, amely vagyont 
szomorodott szivvei rakták zsebre Andrássy 
számára. Azután pedig az irodahelyiségeket 
lepecsételték és az összes könyveket elvit
ték. Adieu!

Akciónk.
A szervezett kávéssegédek között óriási 

felháborodást keltett Andrássy hihetetlen 
hóhérmunkája. A szervező bizottság állandó 
pernianenciában volt. Még szombaton 5000 
röpiratot szórtunk szét, amelyben tudattuk 
a munkássággal, hogy mi történt, vasárnap 
pedig újabb 5000 röpirat hívta össze a 
munkásokat a nagy tiltakozó gyűlésekre. 
Február 22-én, hétfőn délután és este a 
Váci-köruti Bachus-pincében két óriási gyű
lést tartottunk, amelyen kimondottuk a harcot 
a munkáltatók ellen s megalakítottuk a 
szabad szervezetet. A délutáni gyűlésre 
seregestől érkeztek a legelőkelőbb buda
pesti üzletek személyzetei, hogy a nagy 
terem zsufolásig megtelt s a hangulat 
állandóan izzó és lelkes volt.

A gyűlésen Zuckermandl Miksa javaslatára 
elnöknek Fodor Pál, jegyzőnek Zilahi 
István eivtársakat választották meg. A gyűlés 
napirendjét Vágó Béla elvtárs fejtegette. 
Elmondotta, hogy mily végtelen nyomor
ban és megaláztatásban éltek a kávés
segédek, mielőtt szervezkedtek. A helyes 
utat nekik a szociáldemokrácia mutatta meg 
s akárminő gálád üldöztetéssel is álljanak 
szemben a kávéssegédek, a szociáldemo
kráciától soha el nem tántorodnak. Tudják, 
hogy a fekete gróf az október 10-iki, a 
december 31-iki általános sztrájkok miatt 
feni a fogát a szervezett kávéssegédekre, 
mert félti a föld rabszolgáit is az ébredés 
tői s fél az általános, titkos választójogtól. 
Ezentúl fokozottabb forradalmi készséggel

fognak a szervezett kávéssegédek dolgozni 
a szociáldemokrata táborban, azt érte el a 
fekete gróf. A folyton denunciáló munkál
tatóknak is szivességet tett, hogy felfüggesz
tette a szakegyletet s a boldog kávésok 
nem tudják, hogy félelmes az a csend, 
amelylyel a kávéssegédek eltűrik a folyton 
fokozódó brutalitást s jogaik csorbítását, 
mert ebben a csendben erősen szervezked
nek a legelszántabb harcra. S ha a kávés
segédeknek a szervezettséghez való ragasz
kodása elbírta, sőt megsemmisítette a sárga 
mozgalmat, a kormány erőszaka, a munkál
tatók közvetítője s az Uporok pökhendi 
uszítása még kevésbé lesz veszélyes. Éhez 
a harchoz, hogy diadalmas legyen, meg 
kell teremteni a szabad szervezetet. A 
szabad szervezetnek a |  Magyarországi 
szállodai, éttermi s kávéházi alkalmazottak 
szaklapja* köré kell csoportosulnia, amely
nek szerkesztősége és Kiadóhivatala fogja 
azokat a funkciókat végezni, amelyet a 
szakegylettel elveszítettek. Adni fog segélyt, 
ingyenes jogvédelmet, tanácsot s oktatást. 
Azonkívül lebonyolítja a munkások s mun
káltatók közötti vitás ügyeket s irányítással 
lesz a munkások gazdasági érdekeiért 
vívandó harcban: anyagi s erkölcsi érdekeit 
a lelkén viseli. A kávéssegédeknek elő kell 
fizetniök a szaklapra, hűséges tagjának kell 
lenniök a szervezetnek. Mert csak így lehet 
megküzdeni a brutális feudális hatalommal 
a parlament demokratizálásáért s a munkál
tatók gyűlölködő s uszító seregével, akik 
ellen — ha kell — az eszközöket nem  
válogató küzdelm et kell fo ly ta tn i.

A nagy lelkesedéssel fogadott beszéd 
után Jászai Samu elvtárs, a magyarországi 
szakszervezeti tanács nevében biztosította 
a kávéssegédeket az összmunkásság szoli
daritásáról, amely ugyanolyan küzdelemben 
áll, mint a kávéssegédek. A szabad szerve
zetet kell megerősíteni, mert ha az üldözés 
tovább is így folyik, akkor a szervezett 
munkások felmennek Andrássyhoz s az 
arcába dobják az összes alapszabá
lyokat. Kitartó küzdelemre buzdítja a kávés
segédeket.

Jászai elvtárs tomboló lelkesedéssel foga
dott beszéde után Buchinger Manó elvtárs 
beszélt a szociáldemokrata párt nevében s 
kifejtette, hogy a kávéssegéd-szakegylet fel
függesztésének nem volt más indoka, mint
hogy a kávéssegédek szociáldemokraták. 
És az indoka ma a munhásszei vezetek 
üldözésének s az ürügyek igazán mellékesek. 
Andrássy ezzel a brutalitásával egy örök
séget hajt végre. A tiszti kezére s gavallér- 
ságára büszke belügyminiszter, — aki min 
dig belső megelégedéssel hallja, mikor őt 
jelölik ki a koalíciós minisztérium büzlő 
botránykövének kidobójául — voltaképpen 
Polónyi Géza politikáját hajtja végre. így 
kerül egybe a tiszta gróf s a piszkos fiskális 
a munkásság elleni undok hajszában, mert 
együtt remegnek az általános, titkos vá
lasztójogtól, amelyért nem szűnünk meg
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harcolni. A harc bizonyára — ha a mun
kások kötelességeiket megteszik — a mi 
győzelmünkkel végződik.

Az elnök zárszavával az izzó hangulatú 
gyűlés véget ért. Az esti gyűlésen is zsú
folásig telt meg a nagyterem.

A gyűlés elnöke Fodor Pál, jegyzője 
Bajza István elvtársak voltak. A napirendet 
Vágó Béla elvtárs adta elő, akinek a be
szédét Koós fogalmazó folyton zavarta, 
persze minden eredmény nélkül. Utána 
beszéltek még Jászai Samu elvtárs a magyar- 
országi szakszervezeti tanács nevében, 
Lichtenstein Simon elvtárs a fuvarozó mun
kások nevében, Faragó Dezső elvtárs az 
éttermi pincérek nevében, Bereczky Lajos 
elvtárs a kávéfőzők nevében s végül Vigh 
István elvtárs. Mind a további kitartó küz
delemre buzdították az amúgy is lelkes 
hangulatban lévő kávéssegédeket. A gyűlés 
lelkes hangulatban ért véget.

Mindkét gyűlés a következő határozati 
javaslatot fogadta el:

Kimondja a szállodai, éttermi és kávé
házi alkalmazottaknak 1909 február hó 
21-én tartott nagygyűlése, hogy meg
vetéssel és gyűlölettel bélyegzi meg a 
belügyminiszter ama hallatlan jogtiprását, 
hogy minden alaposabb indok nélkül 
megfosztotta a kávéssegédeket szakegyle
tüktől. Ez a merénylet még nagyobb 
erővel és önfeláldozással kapcsolja őket 
az ország szabadságáért s jólétéért küzdő 
szociáldemokráciához.

Kimondja a gyűlés, hogy a kávéházi 
munkások gazdasági érdekeinek meg
védésére a szakma munkásai, minden 
erőszak s terror ellenére fentartják szer
vezetüket s a bércsonkitó s erőszakos
kodó munkáltatókkal szemben minden 
eszközzel felveszik a harcot.

Végül kimondja a nyilvános gyűlés, 
hogy a szakegyletüktől megfosztott kávés
segédek a Magyarországi Szállodai, Ét
termi s Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 
köré csoportosulnak, amely szaklap szer
kesztősége és kiadóhivatala mindazon 
segítséggel ellátja a munkásokat, amelye
ket a szakegylet felfüggesztése miatt nél
külöznek s csak azon kávéssegéd tekin
tetik szervezett munkásnak, aki a szaklapra 
előfizet.
A nyilvános gyűlések határozatai a kávés

segédek között lelkes fogadtatásra találtak. 
Különösen az a tudat lelkesíti őket,- hogy 
készülődniök kell a munkáltatókkal vívandó 
harcra. Emellett még az is említésre méltó, 
hogy a munkaközvetítés statisztikája a fel
függesztés alatt dacára minden terror
nak, amelylyel Némái ur a saját kutyaóljába 
szeretné terelni a munkásokat — kedve
zőbb arányokat, nagyobb közvetítési számot 
tüntet fel. A szervező bizottság szorgosan 
működik a szabad szervezet kiépítésén és 
az agitáció intenzivebb volta miatt heten
ként népgyüléseket fogunk tartani, amelye
ken a helyzet megbeszélése mellett a mun
kásság oktatását is célul íüztük ki. A 
nyilvános gyűléseken a következő tárgyak 
szerepelnek: A Bánffy-korszak. Az orosz 
forradalmi mozgalom. Szocialista költők 
ismertetése. A francia kommün. A magyar 
földmunkássztrájkok. A német kivételes 
állapotok. 1848 Európában. Az olasz és 
francia munkásmozgalom.

A szabad szervezet.
A kávéssegédek szervezkedése és össze

tartása hozta meg a kávéssegédek gazda
sági vívmányait:

a szabad napot,
a heti fizetést,
a becsületes m unkaidőbeosztást,
a tisztességes bánásm ódot, 
az ügynöki rendszer kiküszöbölését

s emellett a szakszervezeti mozgalom adott 
a számára ezer támogatást és irányítást az 
élet minden bajában. Miután nincs szak
egyletünk, a gazdasági vívmányokat meg 
kell őrizni s ezekhez még egyebeket s

másokat is kell szerezni, ehez szervezet 
kell s ehez teremtjük meg a

szabad szervezetet.
A szabad szervezetet a következőképpen 

teremtjük meg:
Minden kávéssegéd havi ké t koroná

já va l  előfizet a
Magyarországi, Szállodai, Éttermi 
és Kávéházi Alkalmazottak Szak

lapjára.
Amit eddig a szakegylet adott, azt kell 

adnia a lap szerkesztőségének s kiadóhiva
talának, és pedig:

Ingyenes jogvédelm et, 
munkanélküli segélyt, 
rendkívüli segélyt, 
oktatást,
tanácso t és irányítást, 
el kell já rn i m unkáltató  és m unkás 

között felm erült ügyekben, 
m unkaközvetítést végezni, 
harcokat irányítani.
Ezeket fogja adni a lap szerkesztősége 

és kiadóhivatala, amelynek vagyona igy 
magánvagyont képez kifelé, ellenben a 
legszigorúbb ellen őrzésben részesni 
befelé a kávéssegédek ezidő szerint meg
választott vezető emberei által, amely dol
gokról mindig a nagy nyilvánosság előtt 
lesz elszámolva. A lap szerkesztősége 
ideiglenesen

VII., Akácfa-utca 62, I. em. 8.
H ivatalos ó rák  d é le lő tt 10-12 és d é lu tán  3 5.

s a szerkesztés teendőivel Vágó Béla elv
társ lett megbízva. A munkaközvetítés pe
dig további intézkedésig
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szám alól lesz lebonyolítva. Nem hisszük, 
hogy legyen közöttünk egyetlen gyáva s 
buta lény, aki ne lenne haladéktalanul a 
lap előfizetője. Mire a lap megjenik, akkorra 
szét lesznek szórva a belépési nyilatkoza
tok s aki tudja, hogy mit jelent ez, annak 
bátran lehet a fülébe harsogni :

csak az szervezett kávéssegéd, 
aki előfizetője a szaklapnak 
s ezt állandóan igazolni tudja;

bizonyára mindenki azon lesz, hogy rövid 
pár nap leforgása alatt ugyanannyi elő
fizetője legyen a szaklapnak, mint amennyi 
tag’a volt a szakszervezetnek, csak igy va
gyunk képesek megteremteni az összetar
tást s a jövő küzdelmeit megvívni.

A jövő.
A jövő valóban ragyogó lehet, ha az 

összetartást megszilárdítani tudjuk. Erről e 
percben sokat beszélni fölösleges. A sza
bad szervezet célját s jövő programmját a 
következő pár szóval körvonalazhatjuk:

az eddigi gazdasági vívmányok 
m egtartása;

a főpincérek viszonyainak rende
zése ;

bérem elés;
a szabadnap törvényhozásban való 

elismerése ;
a paritásos m unkaközvetítő.
Erre törekszünk. Csak a szervezettségen 

múlik, a kávéssegédek összetartásán, hogy 
elérjük-e. Dolgozni, agitálni, lázitani foly
ton, folyvást. Ne türjük, hogy legyenek 
közöttük olyanok, akik nem előfizetői a 
sz.klapnak, tehát nem harcosai, sőt gyűlö
letes ellenségei saját érdekeiknek. Előre 
a szervezkedésre, előre a húréra a 
kévésséf/é<lel: jövő boldogságéiért,!

A szervezett m unkásoké a jövő ! 
Tehát szervezzük az em beriséget!

Piócák — a vendéglős
iparban.

A vendéglősipar veszedelmes piócákat 
melenget a maga testén s ez a piócahad 
táplálékát a vendéglősipar munkásainak a 
véréből szopja. A vendéglősiparnak ma 
már nincsen munkása, aki ki ne találná, 
hogy az ügynöki rendszerről van szó. A 
budapesti pincér- és kávéfőző munkásság 
15 éve küzd ez ellen a rendszer ellen és 
jogosan, mert valóban nincs is utálatosabb 
mesterség, mint mikor egy ember abból 
él, hogy áruba bocsátja egy csomó munka
nélküli pincér, szakács, kézilány, étszertisz- 
titó stb. munkaerejét.

Az ügynöki piócák üzérkedése részben 
belepusztult a kávéházi munkásság szer
vezkedésébe. Ha itt-ott látunk még egy
két ügynöki piócát a kávésipar mocsarában 
fickándozni, részben Némái uram kutya
ólban berendezett munkásvédetmének, rész
ben a «cehkaszirnők» titkos prostitúciójá
nak a következménye. De ki mondhatná 
azt, hogy ezek a piócák kipusztultak a 
vendéglősiparból? Senki! Sőt az ügynöki 
rendszer sohasem volt impertinensebb, 
mint ma és az «ügynök urak* igen finomul 
érzik magukat közöttünk s eszük ágában 
sincs, hogy bezárnák utálatos irodájukat.

Ki a nevekkel! Az öreg Lett bácsi, özv. 
Cservetiyiné asszonyság, a firma Stell, a 
ravasz Oreibich, a sánta Gyula, a Bureau 
Windt stb., hogy a vén Paulics-irodát ne 
is említsük. Éttermi segédek! Van-e, ki e 
híres neveket nem ismeri? Beismeritek-e, 
hogy az ügynöki rendszer él és lélegzik, 
sőt hasat ereszt, dacára, hogy a vendéglős- 
ipartársulat a béke szent nevében meg
esküdött. hogy csak a B. P. E. közvetítőjét 
veszi igénybe, segédszemélyzetet pedig a 
saját költségén fentartott «ipartársulati 
munkaközvetitőbó'L szerzi be? Be kell is
merni, mert le nem tagadható, hogy az 
éttermi segédek szervezkedése a mai napig 
az ügynöki piócákat nem birta kipusztitani. 
De menjünk sorjába.

1907-ben szinte tűrhetetlenné vált az 
ügynöki zsebkotorászás. Az éttermi segé
dek szakszervezetének szüntelen agitációja 
egy hatalmas táborrá nőtt a <;Baranyi»-féle 
teremben, hol üzletkülönbség nélkül ott 
volt a fővárosi éttermi segédek szine-java. 
Nagy, Íves, gyászkeretii plakátokkal volt 
tele a főváros minden sarokháza, amelye
ken proletárbátorsággal adtuk tudtára a 
nyilvánosságnak:

A fővárosi szállodai és éttermi segédek öröm
teli szívvel jelentik, hogy felejthetetlen nyuzó- 
juk, az «ügynöki rendszer> 1907. évi január hó 
24-én, egy hosszú és becstelen élet után, mely
ben a pincérfosztogatás arcátlan gazsága orgiá- 
zott és amelyben telhetetlen éhséggel habzsolta 
a pincérség vérét, a saját piszkában megfulladva, 
a mai napon a rothadás orrfacsaró tünetei kö
zött — elhalálozott stb.

Kimondottuk: ezentúl becstelen áruló 
az az éttermi segéd, ki fővárosi ügynök
höz beteszi a lábát. De erre még vissza
térünk. Térjünk most át a segédszemélyzet 
sorsára.

Ami nagy agitációnk, melyet tett köve
tett, úgy látszott, megindította a főnök urak 
szivét. Dönteni kellett, még pedig gyorsan. 
És az ipartársulat döntött. Megkötötte a 
B. P. E. tel a ckollektiv szerződésű és pol
gári esküvel megfogadta: thogy azok a 
vendéglősök, akik aláírják a szerződést, 
a mi szakegylcti munkaközvetítőnkből szer
zik a személyzetet*. A segédszemélyzet 
számára pedig drága pénzért felállították 
az < ipartársulati munkaközvetítőt*, melynek 
élére Éger Gyulát, a pincérnyuzásban meg
kopaszodott vén csatamént állították igaz
gatónak.

Megszünt-e az ügynöki zsebmetszés? 
Pióca itt, pióca ott, a vendéglősipar el
csendesült berkeiben. Az ügynöki cuprin- 
gerei nem szűnt meg. Az iparszerü állás
közvetítés munkásnyuzása vígan fűzi tovább 
becstelen pályafutását a vendéglősiparban.
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Ennek megállapítása után nézzük csak 
meg — hogy hát miért?

Amikor a vendégló's-ipartársiilat meg
emberelte magát és a vendégló'sipar meg
erősítéséért megkötötte a kollektív szerző- 
dést a Budapesti pincéregylettel, mindenki 
szentül hitte, no most, ügynöki piócák 
nektek ugyan befellegzett!

Főpincért, éthordót, szobapincért és bor
iiul a szakegylet munkaközvetítője fog adni, 
«segédszemélyzetet* pedig az ipartársulat 
díjtalan (?) munkaközvetítője fog közvetíteni 
a szállodás és vendéglős uraknak. Az 
ügynököknek tehát nem marad más hátra, 
mint bezárni a nyuzókamrákat és inás 
tisztességes kenyérkereset után nézni. És 
ime, jó emberek, nézzetek ide Budapestre: 
az ügynökök negyedében, a Belváros 
sikátoraiban vigan folyik az afrikai ember- 
huskereskedés nagyipara és ott nemcsak 
előkelő szakács «müvészek», szakácsoknők, 
kézi és mosogató leányok, csaposok és 
étszertisztitók kerülnek eladásra, hanem 
valóságos pincérbőrök is. Az ügynöki 
sikátor utcákban, feketeruhás pincérrab
szolgák tülekednek, lökik, taszítják egymást 
és szinte azon versenyeznek, melyik kerül
jön előbb a vágóhidra.

Még ma is vannak éttermi segédek, akik
nek az a vesszőparipájuk, hogy az ügynöki 
rendszer disznóságainak, a nagy munka- 
nélküliségnek és nyomornak a Budapesti 
pincéregylet és annak vezetősége az oka. 
akik igy beszélnek, azok nem ostobaságból, 
hanem közönséges rosszakaratból lármáz
nak igy és ellenségei az éttermi segédek 
mozgalmának. Az éttermi munkásság nyo
morának és az ügynöki disznó Ságoknak a 
vendégló'sipar mai uralkodó rendszere az 
oka, nem pedig egyes személyek! S ezért a 
vendégló'siparnak mai gyalázatos rendszerét 
kell megváltoztatni, ha azt kívánjuk, hogy 
az emberek is megváltozzanak. És hogy a 
vendéglősiparban uralkodó rencszert rneg- 
változtozzuk. szükségünk van, hogy ebben a 
kulturmunkában a vendéglösipar összes al
kalmazottai részt vegyenek. Tévedés! Nem 
nekünk, a mozgalomnak, a szervezetnek van 
arra szüksége, hogy egyetlen egy éttermi segéd 
se hiányozzon a szervezet feladatainak meg
valósításában, egy alkalmazottja se legyen 
a vendéglősiparnak, aki a szervezet harc
vonalán kivül áll.

A vendéglős-ipartársulat sokkal gyengébb, 
semhogy tagjait a Kollektív szerződés be
tartására kényszerithetné; erre csak egy erő 
létezik : az éttermi segédek szervezettsége. 
Az ipartörvény szerint egy vendéglős sem 
köteles tagja lenni az ipartársulatnak. Sőt 
a fővárosban három vendéglős- és kis- 
korcsniáros-ipartársulat «müködik». Hogy 
a kollektív szerződést a nein-ipartársulati 
tagokkal és az egy-két éthordóval dolgoz
tató kisvendéglőssel is betartassuk erre, csak 
egy erő van: az éttermi segédek össze
tartásának a hatalma. Hogy az ügynökök 
cupringerkedését a kisvendéglős és a nem- 
ipartársulati tag se vehesse becses párt
fogásába, erre csak egy erő képes: az ét
termi segédek összességének az öntudatos
sága és szervezettsége. Majd ha nem lesz 
egy éttermi segéd sem, aki az ügynöki 
vásárcsarnokokba viszi a bőrét vásárra, 
majd akkor meg fogja találni a szállodás és 
vendéglős ur a Budapesti pincéregyletet és 
a kollektív szerződést, akár tagja, akár nem 
az egyik vagy másik ipartársulatnak. Ne 
menj a békanyálos, iszapos, piszkos 
mocsárba, ha azt kívánod, hogy a piócák 
rá necimpaszkodjanak amúgy is vérszegény 
testedre. Ma már senki sem kényszeríti az 
éttermi segédeket, hogy belegázoljanak az 
ügynöki fertőbe és mocsárba — lubickolni. 
Akik ma az ügynökökhöz járnak, azokat a 
gonoszság és a szervezet elleni gyűlölet 
vezeti ! A kukac csak a büdös és rothadó 
sajtanyagban érzi jól magát. Éretlen beszéd 
az olyan, hogy az ügynökökhöz el kell 
menni azért, hogy az üzletei megszerezzük 
magunknak. Az ilyen ember fél a szervezet
től, mert érzi, hogy a szervezettség szak
tudást is követel. Az nem is igazi pincér,

aki még ma is az ügynökökhöz jár ólál
kodni. Salakja a pincérségnek, ellensége a 
szervezetnek, mert közönséges notórius 
bérlenyomóvá válik. Hisz az ügynöki 
rtuinknközvetitést azért csinálták, hogy a 
munkások között licitáció és egyenetlenség 
dúljon. Eltekintve, hogy örökös nyugtalan
sággal és bizonytalansággal jár, a munkás 
sohasem tudja, mikor turatja ki az ügynök 
egy másik <olcsó jánossal* az üzletből — 
de futó bolond az az éttermi segéd, aki 
pár fillérjét a piócák kasszájába hordja.

Azonban az ügynöki piócák a vendéglős
iparban egyedül az éttermi segédek szer
vezkedésével még nem fognak kipusztulni, 
egyszerűen azért, mert az éttermi segédeken 
kivül szakácsok és a segédszemélyzetnek 
egy igen nagyszámú tömege dolgozik a 
vendéglősiparban. Dacára tehát, hogy a 
munkáltatóknak megesett a szivük a «segéd- 
személyzeten* és felállították a «dijtalan» (?) 
munkaközvetítőt, az ügynöki piócák mégis 
kihiznak. Részben üzletek adás-vételével, 
részben kis- és nagyvendéglők pincér- 
közvetítésével, részben kaszirnők és fess 
pincérleányok húskereskedésével s ráadásul, 
ami a fő — szakácsok és a segédszemélyzet 
nagy tömegének a cserélésével tartják fenn 
fényes mesterségüket. Az ipartársulat nem 
azért állította fel «munkaközvetitőjét», mert 
igazán és őszintén megesett a szive a 
segédszemélyzeten, hanem azért, mert fél
tette őket az éttermi segédek szervezetétől 
és agitációjától, féltette őket attól a fel- 
világosultságtól, mely ha belecsap ebbe a 
naiv népi talajba — igazán kipusztitotta 
volna a piócákat a vendéglősiparmocsarából.

Eltekintve attól, hogy nem mindegyiK 
főnök tagja az ipartársulatnak, de aki tagja 
és drága pénzével hozzájárul a közvetítő 
kibéleléséhez, az sem komoly célból — 
az ügynökök ellen — teszi, mert nincs 
olyan szállodás és vendéglős ur, aki ellen
sége volna az ügynöki rendszernek. Bizonyí
ték rá az «ipartestületi díjtalan munka- 
közvetítő*, amely nem díjtalan és egy haj
szállal sem különbözik az ü gynök i iro 
dáktól. Egyszerűen azért, mert élén egy 
notórius ügynök áll, Éger Qyulax Aki ezt 
az urat ismeri, tudja, hogy ez a név mit 
jelent. A díjtalan ipartársulati Éger-irodá
nak a segédügynöke, Jankai, pénzt fogad 
el a szegény munkanélküliektől. Nem 
muszáj fizetni, de elvárja, hogy «borra- 
valót* adjanak a munkát keresők. Számtalan 
szakácscsal, étszertisztitóval és egyéb segéd- 
személyzettel tudjuk bizonyítani, hogy 
Jankainak a közvetített állásokért pénzt 
adtak. Sőt újévkor végigházalta ez a jeles 
firma az összes konyhákat. Ez semmi esetre 
sem «dijtalan» munkaközvetítés és nem 
különbözik semmit a többi ügynök ipar- 
szerű vérszopásáíól. Itt nem történt más, 
mint hogy az ipartársulat Éger Gyulának 
.adta meg a szabadalmat, hogy a segéd- 
személyzet zsebében kotorásszon. És Éger 
és Jankai ezt ki is használják és ha nem 
is nyíltan, de annál kendőzöttebb jezsuitiz- 
mussal meg is vámolják a munkát kereső 
szakácsokat, szakácsnőket és egyéb segéd- 
személyzetet, csendes nyomást gyakorol
ván rajuk: «üzlet van, de a legtöbbet 
fizetőnek*. Íme tehát megállapíthatjuk: 
dacára, hogy a B. P. E. beállította az ét
termi segédek mozgalmába a díjtalan 
munkaközvetítőt, dacára, hogy az ipar
társulat működésbe hozta a saját közvetítő
jét, még ma is piócák garázdálkodnak a 
vendéglősiparban, vigan szopva a vérét a 
munkásságnak. A segédszemélyzet nagy 
tömege szervezetlen, az éttermi segédek 
között pedig az egyéni marakodás, a go
noszság az ur és az ostobaság a szóvivő. 

*
Éttermi segédek! A B. P. E. taggyűlé

seit már négy hete a munkaközvetítés fon
tos kérdése foglalkoztatja. Olyan kérdés ez, 
melyet nem szabad éretlen játékokkal, ob- 
strukció-majmolással megnehezíteni. A B. P. E. 
közvetítésének sok baja van, melyet ren
dezni kell. És ennek a rendezésnek nálunk, 
éttermi segédeknél, nem szabad mást jelen

tenie, mint hogy: *Le az ügynöki rendszer
rel h  A munkaközvetítésnél mindig az volt 
a cél, hogy az ügynöki piócákat eltiporjuk. 
A taggyűlést sem vezetheti más cél. És 
bármilyen indítványok essenek e kérdés
ben, céljuk csak egy lehet: kipusztitani az 
afrikai embervásárt a vendéglősiparból! 
Lehetnek jó, lehetnek rossz indítványok; 
a jókat meg kell valósítani, a rosszakat 
érvekkel megdönteni. Aki azon,bán ma, 
amikor a munkaközvetítés rendezése és az 
ügynökök elleni harc a legfontosabb, nem 
tesz mást, mint személyeskedik és okos 
érvek helyett egyes vezető emberek egyéni 
becsületében vájkál könyökig, az megnehe
zíti az ügynöki piócák kipusztitását és nem 
más, mint egy közveszélyes himpellér, akit 
a szervezetből — az összesség kedvéért — 
ki kell lódítani.

Veszteni való időnk nincs! Hisz már is 
megmozdultak ismét az ügynöki piócák 
éhes alakjai. Az éttermi segédek egyenetlen
sége ismét felköltötte letört reményeiket és 
a gyászkerettel eltemetett ügynöki piócák 
feltámadtak halottaikból, kisértet gyanánt 
járva be a vendéglősipart. Újra neki kell 
fogni tehát erős összetartással a harcnak 
az ügynökök ellen. Az ő kipusztitásuk 
általános érdeke a vendéglősiparnak. Meg 
kel! szűnni végre annak a nyugtalanság
nak és bizonytalanságnak, melyet az ügy
nöki rendszer okoz — a vendéglösipar 
érdekében. Ecélból minden eszközt, még a 
törvényhozást is fel kell használnunk.

Elő tehát, éttermi segédek, a régi össze
tartással, pihenés nélkül, mert számunkra 
még nem érkezett el a nyugalom napja! 
A világ legnagyobb becstelensége az ügy
nöki munkaközvetítés. Ennek az undorító 
mocsárnak himpelléreivel kell végleg le
számolnunk, kik vérünkből táplálkoznak, 
filléreinkből palotákat harácsolnak^ és akik 
mindig készséges rabszolgaszállitói voltak 
a — vendéglősiparnak.

S Z E M L E .
A lakásnyom or.

Amióta a kapitalizmus kialakulófélben 
van, azóta van Magyarországon, csak épp 
úgy, mint minden kapitalisztikus fejlődés
ben levő államban, lakásnyomor. Ez egy
részt %bban nyilvánul, hogy a lakások 
nagyon drágák, másrészt abban, hogy túl
zsúfoltak.

Ha a drágaság szempontjából össze 
akarjuk hasonlítani két ország vagy két 
város lakásviszonyait, még nem elég, ha 
egyszerűen megállapítjuk, hogy ebben a 
városban ennyit, abban annyit kell a mun
kásoknak fizetniök egy- vagy kétszobás 
lakásért, mert a keresetek sem egyenlők, 
hanem, hogy az összehasonlítás által hü 
képet kapjunk, meg kell vizsgálnunk azt, 
hogy a két városban a munkások kerese
tükből aránylag mennyit — keresetük 
milyen nagy részét — fordítják lakás
szükségletük kielégítésére. Mert világos az, 
hogy az angol vagy amerikai munkás sok
kal könnyebben fizetheti a lakásáért azt 
az összeget, amit Budapesten fizet a magyar 
munkás, mert hiszen majdnem kétszer 
annyit keres.

A másik része a lakásnyomornak a túl
zsúfoltság. Itt csak egyszerűen meg kell 
állapitanunk azt, hogy Budapesten 100 
lélek közül 84, mig Londonban, amely 
város tömegnyomoráról oly sokat Írnak 
még nálunk is, ott 100 lélek közül csak 
16 lakik kettőnél többedmagával egy szo
bában. Ez a budapesti lakásnyomor, amely 
ről azonban az úgynevezett *illetékes 
körök* nem igen szeretnek hallani, mert 
efölött nem lehet sajnálkozással napirendre 
térni, csak a lakásviszonyok rendezése 
után.

Drágaság és túlzsúfoltság rendesen együtt 
jár. Mert természetes az, hogy ha a leg
egyszerűbb lakás ára is oly magas, hogy 
a munkás azt nem tudja egyedül meg
fizetni, úgy kénytelen szobáját idegenekkel
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megosztani, hogy mikor a házbérnegyed 
elérkezik, akkor kifizethesse a kapitalista 
háziúrnak a bért, amit az a tőkések nyu
godt lelkiismeretével és profitéhségével 
tesz zsebre, pedig még annyira sem dolgozott 
meg érte, mint egy gyáros az ő profitjáért.

Budapesten a munkás a lakására kerese
tének legalább harmadrészét költi. Sokszor 
ennél is többet. Ez 320—400 korona. 
Angliában a keresetének legfeljebb csak 
hatodrésze megy a lakásra, de mivel jobb 
a fizetése, ez is körülbelül 320—400 koro
nát tesz ki. És ezért már egészséges vidé
ken 3—4-szobds lakást kap.

Mi Budapesten ezeket az állapotokat alig 
tudjuk elképzelni. De megfordítva még 
kevésbé. Ha az angol munkások csak egy 
napot volnának kénytelenek eltölteni a buda- j 
pesti lakásnyomorban, másnap már meg- 
kezdődnék a lakásreform. mert különben 
sem a polgármesternek, sem a városi 
tanácsnak, sem a képviselőtestület tag
jainak élete nem volna biztonságban. Csak 
Budapesten volt lehetséges mindeddig, 
hogy évekig készítsenek elő valami refor
mot, ami nem ér semmit, vagy hogy a 
kormány panamák között hirdesse, hogy 
munkásházakat épit és végül mindketten 
huzzák-halasszák az előkészített és hirdetett 
építést, hogy azalatt a háziurak ismét emel
hessék a lakások árát. 120 millió koronát 
tesz ki a budapesti házbérjövedelem éven
ként. 3000 háziúr vágja zsebre ezt az 
összeget, amelynek legnagyobb részét a 
munkások fizetik alacsony munkabérükből. 
Ók nem dolgoznak érte semmit, de ki
zsarolnak átlag minden budapesti lakótól 
150 korona lakbért.

Ezeknek az állapotoknak a reformálását 
követeli Budapest munkássága. Évek óta 
csendesen. Azoknak, akik javíthatnának 
e viszonyokon, bebizonyították, hogy a 
munkáslakásokban évenként minden 1000 
ember közül 22 hal meg, a kapitalista
lakásokban pedig csak 11.

Minden második proletárhalál az egész
ségtelen életviszonyok következménye.

M inden m ásodik proletárhalálért 
joggal. fo n ju k  a háziuraka t fe le lő s
ségre l

Most felelősségre vonjuk őket és készü
lünk a nagy leszámolásra.

A háziurak és érdektársaik azok, akik a 
telekspekuláció révén semmiből pénzt csi
náltak. *

Az építkezésbe befektették azt a tőkét, 
annlv bérmunkások kizsákmányolása által 
értéktöbbletként megmaradt nekik.

Mikor felépítették Budapestet olyanná, 
amilyen az most. megszüntették az építke
zést és igy lakáshiányt idéztek elő, hogy j 
kényük- kedvük szerint zsarolhassák a 
lakókat.

Egynéhány év alatt 50°/„-kal emelkedett 
a házbérjövedelmük. Ha készpénzzel és 
nem lakásokkal fo ly ta tjá k  ■tizeim éi- 
két, m a mén- m indannyian  m in ő sí
tett uzsora m iatt két éviy terjedhető  
foyliázra  vannak elítélve és nem  
já rká lh a tn á n a k  szabadon.

Törvény- és városi képviselőtestület: 
mind az ő kezükben van. A munkásság
nak kell fellépni ellenük és leszámolni 
velük.

Egynéhány házban kitört már a lakók 
forradalma. Részleges volt a harc : az 
eredmény is csak részleges lehetett.

Meg kell mozdulnia a főváros egész ki- 
uzsorázott lakosságának, hogy egy ütéssel 
végezzen velük.

A házakat nem fogjuk megostromolni és 
szétrombolni, ahogy a kapitalizmus fel
lépésekor a gépekkel akartuk, hanem a 
házakkal és telkekkel ugyanazt fogjuk tenni, 
amit az összes termelőeszközökkel akarunk: 
el fog juk  eenni azokat tu la jdonosaik
tól, hogy ne, legyenek azok magétn- 
tulajdonképpen és eszközül az uzso
rára egyesek kezében, hanem  m inden  
bélit legyen tisz te sség eseg észség es  
otthon nyújtáséira az összes dolgozók 
közös tulajdona. Bánóczi Dénes.

A Népszava. Kossuth Franci Lipót- 
rendes lakája az osztrák császárnak, a 
kutyaszövetségek patrónusa, a vasutasok 
hóhérja, apja nagy nevének s múltjának 
bemocskolója, kitiltotta a mi lapunkat: 
a Népszavát a pályaudvarról. Fájt neki, 
hogy a Népszava, mint minden munkásnak, 
úgy a vasutasoknak is pártját fogja s 
ugyancsak odacsap Kossuth Lipót körmére 
is országromboló munkájában.

A szabadság szigetének ezen újabb 
betyárstiklije, hisszük, senkit sem lep meg. 
Itt már Oroszországhoz igazán csak az 
akasztófa kell. Ez ellen fel kell venni 
minden önfeláldozásával s harcikészségével 
a harcot a munkásságnak. A harc azonban 
nemcsak forradalmakban, hanem a köteles
ségek önfeláldozó teljesítésében is meg
nyilvánul. A politikai harchoz múlhatatlanul 
szükséges a napisajtó. Ilyen lap csak egy 
van: a Népszava. Ezt a lapot fentartani, 
megerősíteni mindnyájunk kötelessége, mert 
kell lenni egy fegyverünknek, amely minden
nap hadakozik s lecsap a munkásság érdeké
ben. Ma Kossuth elrabolt a laptól a pálya
udvarokból való kitiltással sok száz példány
számot : ezt nekünk ki kell, de gyorsan, 
pótolnunk.

Szállodai, éttermi és kávéházi alkalma
zottak 1 Nézzünk csak szét a budapesti 
napisajtó undok berkeiben, mely lapok 
pártoltak bennünket? Csak az imént füg
gesztették fel a kávéssegédek szakegyletét, 
melyik lap irt róla? Írtak az udvari bál 
selyem ruháiról s brilliantjairól, Írtak a főúri 
tobogánpartikról, hirdettek öreg nők számára 
erős, egészséges fiatalembereket, Írtak igen 
sokat az orosz rendőrség brutalitásairól, 
de hogy itt velünk mik történnek s történ
tek, arról az ezerholdasoktól lepénzelt, az 
utcasarki lánynál mélyebbre süllyedt magyar 
sajtó hallgatott.

Egyedül a Népszava az a lap, amely 
bátran s radikálisan mer Írni, minden 
üldöztetéssel dacolva, ő fogja egyedül a 
mi pártunkat, ő adja le a cikkeinket, ő ir 
állandóan hosszú hasábokat arról, ami 
nekünk fáj — a legnagyobb őrültség volna 
tehát részünkről, ha a mi ellenségeinket 
pártolnánk, nem pedig a mi édes test
vérünket, a mi védő pajzsunkat, a szociál
demokrata Népszavát.

Szaktársak! A Népszava kiadóhivatala 
Nyár-utca 1. szám alatt van. Heti 40 fillér, 
havi 1 korona Ó0 fillér az előfizetési dija. 
Feleljetek Lipótnak, feleljetek üldözőinknek, 
feleljetek a Népszava üldözőinek s töm e
gesen fizessetek elő a Népszavéira.

KÍIIÉSSEGÉÖEK ROIÍGTS
A kávésok.

A kávésok ma igen jól érzik magukat. 
Illetve érezték, amikor a gróf ur ráütötte a 
pecsétjét az ajtóinkra. Abban a nézetben 
élt ez a társaság, hogy most szuperálni kezd 
majd a kutyaól s a munkások szétszalad
nak s nem lesz már semmi baj.

Konstatálni kívánjuk, hogy a lepecsételés 
után következő napon nekünk kétszer annyi 
közvetítésünk volt, mint a kutyaólnak. Tessék 
gyorsan pukkadni méltóztatni. Most:

114 78.
Ez a szám szívességből közvetíti saját 

tagjait s amely közvetítést mi soha fel nem 
adjuk, ma annyival kevésbé, mert tudjuk, 
hogy a kutyaól gyengén közvetít, de meg 
már a kávéházi munkások, akik ott meg
fordultak, ha százszor közvetítve is lesznek, 
mégis utálják, mint az adósságukat.

Uraim, n incs ü zle t!  — mondja a 
Vas ember mindennap, a pántlikás szivart 

I szájában fogva s drága prémgallérját fel- 
igazitva, mikor pár kávéssal távozik s marad 
ott a rendőr, a házmester, akik zargatják 
őket, mint a kutyákat. Takarodjanak be az 
udvarból!» bőgi a házmester s szégyen
szemre be kell kullogniok a bűzös lebujba . . .

Higyje el, kedves és öreg Némái papa, job
ban agitálnak maguk, mint mi.

Először képtelenek rendet csinálni az 
üzletekben. A múltkoriban több üzletet em
lítettünk, amelyek visszavonták a szabad 
napot. Újabb támadás, a Splendid-kávéház is

visszavonta a szabad napot.
No öreg! Tetézik még ezt az iszonyú 

sok jóindulatot azzal, hogy elmentek suttyom
ban a Budapesti kerületi munkásbiztositó 
pénztárhoz s a kávéssegédek megkérdezése 
nélkül le akarták számtani

a beteg  pincér segélyéti
Kávéssegédek! Ugy e, amikor beteg a 

családfentartó, akkor még kétszer annyi is 
kevés, mint amennyit keresünk. A kávésok 
még azt a pár nyomorult koronát is saj
nálják a beteg munkástól s lejebb akarják 
számtani a betegpénzt.

Minő gonoszak s könyörlelenek lehetnek 
az egészséges munkásokkal, ha a beteg 
emberekkel is ilyen kíméletlenek.

Ezek s ilyenek után természetes, hogy a 
kávéssegédek még görcsösebben ragasz
kodnak a mozgalmukhoz s erősen kitarta
nak mellette.

S hiába dolgozik az elnök ur olyan alrendi 
tintákkal, mint például annak a közönséges 
csirkefogónak a szabadon való felvezetése. 
Letz Jánosról beszélünk, aki aláírásokat 
hamisít, akik iidvözlik a főkapitányt (!) az 
egylet felfüggesztéséért s higyje el kedves 
elnök ur, hamarabb utoléri a kávésokat, de 
meg ezt az aljas, perfid csirkefogót is a 

■sors, mint a kávéssegédek mozgalmát. Efelől 
csak egész nyugtalanul aludjon.

Végül adunk egy jó tanácsot. Amikor a 
főpincéreket akarta lépte csalni azzal a 
ntézes-mázos körlevéllel bár ezzel is
csak azt érte el, hogy a mostanában a leg
aljasabb módon bántalmazott főpincérek a 
papirt ki nem irható célra használták fel — 
ez jobb taktika, mint azzal a brutális terro
rizmussal, sőt rejtelmes megfélemlítéssel 
dolgozni, amely egy másik levél sajátságai 
Le van ez is pecsételve, hát emlékezetből 
Írjuk le :

A budapesti kávésipartársulat.
Tisztelt kartárs! Tudomásunkra jutott, 

hogy ön án
vett fel. Utána néztünk könyveinkben s 
azt tapasztaltuk, hogy ön nem a mi köz
vetítőnket vette igénybe.

Kérjük postafordultával bennünket érte
síteni, vájjon ez megfelel e a valóságnak, 
mert válasza elmaradása esetén azt kell 
hinnünk, hogy ön tényleg nem tőlünk vett 
munkást. Tisztelettel

Ncmai Antal s. k.
elnök.

Ha a tisztelt öreg ur igy dolgozik, akkor 
a 20 éves jubileumra szépen kitehetik a 
szűrét az elnökségből — ünnepség helyett.

Hát csak előre a teljes csődbe. A kutyaói 
s a kutyaszövetségi politika csődjébe. Mi 
pedig megyünk előre, a győzelemig l

A bizalm iférfiakat felkérjük, hogy pon
tos címüket haladéktalanul beküldeni szíves
kedjenek. A szerkesztőség.

Ha a rendőrség  vagy elö ljáróság 
bárkit megidézne, rögtön jelentkezzen, hogy 
a kellő jogvédelmet nyújthassuk a számára.

A szerkesztőség.
Ha bármi panasz volna, vagy üzleti 

visszaélés, felkérjük a kávéssegéd elvtársa
kat, hogy ezt haladéktalanul jelentsék be.

A szerkesztőség.
H aladás-kávéház az öntudatos kávés

segédek találkozóhelye (Váci-körut és Hajós
utca sarok). Ezen kávéházban megjelenni, 
támogatni, érdekében agitálni, ez minden 
öntudatos kávéssegédeknek kötelessége.

Akinél naptárak  vannak, kérjük azokkal 
múlhatatlanul elszámolni szíveskedjenek.

A kiadóhivatal.

Osztálytudatból fakad a szolidaritás 
ereje I
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A bizalm ift'rfiakhoz!
Szaktársak! Nagy és nehéz idők köze

pette, nagy és nehéz harcok küszöbén 
szolunk most hozzátok. Szívleljétek meg 
tehát alábbi sorainkat, gondolkodjatok fö
lötte és azután cselekedjetek.

Látjátok, hogy szervezetünk s vele együtt 
az egész kávéfőző szakma jövője válságos 
helyzetbe jutott.

Egyik oldalról a kormány vad hajszája, 
másik oldalról a kutyaszövetség féktelen 
terrorizálása olyan harc elé állította szerve
zetünket, amelyben könnyen elbukhatunk, 
ha a szaktársaink nagy tömege nem áll 
teljes erejével a hátunk mögött.

De a két támadó ellenség mellett még 
egy és sokkal nagyobb ellenséggel állunk 
szemben s ezek a saját testvéreink, a saját 
szaktársaink nagy többségének a közöm
bössége és tudatlansága.

Nézzétek csak: A munkásgyülölő kleri
kális-feudális kormány leggavalléralib alakja, 
a fekete gróf, most már másodszor próbál
kozik azzal, hogy szervezetünket tönkre
tegye. Másodszor zavartak ki bennünket 
otthonunkból, szentélyünkből, másodszor 
ütöttek pecsétet szakegyesületünk ajtajára 
csak azért, hogy megsemmisítsék azt a véd- 
várunkat, ahonnan minden ellenség táma
dásait bátran visszavertük. A fekete gróf 
munkája mögött alávaló politikai bosszú 
rejtik.

A fekete gróf, aki cinikus ellensége a nép
jogoknak, kötelezettséget vállalt az általános, 
titkos választójog megteremtésére, de soha
sem gondolt annak megvalósítására.

A magyarországi munkások fekete lelkű 
hóhéra csak azért tört szervezetünkre, hogy 
kipusztitsa a világból azokat az elemeket, 
akik még nem felejtették el, hogy mit ígért 
a fekete gróf.

A kutyaszövetség, amely nagyzási hóbort
jában szintén a szakszervezetek kipusztitását 
tűzte ki célul, találkozott a fekete gróffal.

A kutyaszövetség, hogy kitűzött célját 
elérhesse, szívesen elfelejtette a fekete gróf 
Ígéretét s a gróf, hogy szabaduljon az álta
lános, titkos választójog kötelezettsége alól, 
keblére borulva a kutyaszövetségnek, együtt 
indultak el a gyilkos útra, de magukkal 
vitték az államhatalom kozákcsapatját is: 
a rendőrséget s most a nemzeti kormány 
és a kutyaszövetség, a XX. század eme 
két szégyentábora, az orosz fekete bandákat 
is megszégyenítő módon gázolnak bele sok 
ezer ember iegféltékenyebben őrzött szen
télyébe.

Mit törődnek ők azzal, hogy a törvény 
előtti egyenlőségnek még a látszatát is meg- 
csufolják. De mit törődnek ők egyáltalán a 
törvénynyel is. A munkásnak nincs tör
vénye, nincs igazsága, mert ők csak iga
vonó barmai ennek az országnak, akiket 
nem törvénynyel, hanem miniszteri rende
letekkel kormányoznak.

Igavonó barom, ez kell nekik, mert csak 
barmok képesek nagyra növelni a «szent 
profitot*.

A szövetséges uraknak fájt az, hogy félig- 
meddig tisztességes béreket kell fizetniök 
a munkásnak, fájt nekik az, hogy meg kellett 
becsülniük a kincskereső erőt. Fájt nekik, 
hogy nem lehetett többé a szeparék zárt 
ajtai mögött pofonokkal kifizetni a heti bért, 
amiként a múltban tették. Azért tehát kül
döttség utján kérték szakegyesületünk fel
oszlatását.

De hogy mégis jó fiuk maradhassanak, 
megnyitották a kutyaólt, a sztrájktörő
telepet. A testvérgyilkosok találkozó helyét, 
a feketelelküek klubját.

S itt a munkabér-brigantik szeméttelepén, 
ahol jogokról, szabadságról, munkásvéde
lemről beszélnek csak azért, hogy oda
csalogassák a tudatlanokat, itt már meg
gyilkolták a nehéz harccal kivívott béreket.

Egykori működésűk eredménye már 
nagyon szomorú képet fest a szakmában, 
amelyeket, ha kell, legközelebb bemutatunk.

S itt ma találkoznak olyan szaktársak, 
akik eladták lelkűket a kutyaszövetségnek 
és egynéhány hitvány garasért készek a 
testvérgyilkolásra is.

Hogy a szervezett ellenség letörhet-e 
benneteket, az csak tőletek függ. Ha gyá
vák vagytok, ha nem mertek szembeszáiiani 
nyíltan az uszító csapattal, akkor elbuktatok. 
De ha férfiak vagytok, mint ahogy azok 
vagytok, akkor bukjatok bár százszor, de 
százegyedszer ismét talpra álltok és tovább 
harcoltok a győzelemig.

Bizalmiférfiak!
Ti, akik zászlóvivői vagytok szervezetünk

nek, ti akik az összekötőkapocs vagytok 
szervezetünk és a tagok között, ti, akik 
mindig elsők voltatok a küzdelemben, áll
jatok talpra, lássatok munkához, ha nem 
akartok visszasülyedni abba a posványba, 
amelyben pár év előtt még az egész szakma 
fetrengett.

Bizalmiférfiak! Ha elvették tőlünk az 
alapszabályokat, ha kikergettek bennünket 
otthonunkból, úgy működni kell alapszabály 
nélkül és teremteni kell másik otthont.

Lássatok tehát munkához, erősítsétek meg 
a szabad szervezetet, hogy alkalomadtán 
készen álljatok a harcra. Ostor.

A munkanélkül levő kávéfőzőket és 
konyhalegényeket február hó 1 -20-ig a 
következő szaktársak segélyezték: Pannónia 
3.—, Magyar Világ 6.80, Emke 6.40, Aréna
2.50, Belvárosi 4.20, Wittmann Antal 1.20, 
Clotild 1.90, Pálinkás János és Pucsok János 
2.—, Országház 3.—, Turf 2.—, likanisz 
Anna 1.—, Nádor-szálloda 2.—, Meteor 2. —, 
Riveria 3.50, Sport 2.—, Louvré 3.—, Royal 
(utcai; 3.20, Munkácsy 2.40, Wekerle 2.—, 
Fiume 5.—, Alkotmány 2.—, Turf 2.—, 
123-as sz. nyugtán ismeretlent konyha 3.20, 
Frühauf 1.40, Royal (udvari) 2.60, Adria 
3.20, Marilla 2.40, Erzsébet-hid 3.—, Mű
csarnok 2.40, Adria 3.20, 3-as számú nyug
tán ismeretlen konyha 2.90, (Burger István 
gyűjtése (Miénk-kávéház): Hajduska József
1. —, Burger István 5.—, Csanádi —.30, 
Pető István 1.—, Szopkó András 1.—, 
Aáártonfi Márton 1.—, Safári Juliska 1.—, 
Czénian János 1.—, Szalay János 1.—, 
Jakab Jenő 1.—, Burger Istvánná 1. —, 
ifj. Burger István —.60, Burger Mihály —.50, 
összesen 15.— kor.), Árpád 2.—, Bodó 1.20, 
Országház 5.—, Meteor 2.—, Terézvárosi
2. , Nádor-szálloda 2.—, Louvré 3.—, 
Mátyás király 6.10, Erzsébet-hid 2.—, Elité
1.60, Balaton 3.—, Keleti 3.20, Papp György 
1.—, Rujp Antal 1.—, Angol 2.—, Varga 
József 1.—, Hideghéti Gáspár 3.—, Papp 
József és Gál Gábor 2.—, Frühauf 140, 
24-es számú nyugtán ismeretlen konyha 2.50, 
Fészek 2.—, Margit-park 2.—, Cairó 3.--, 
Weinhoffer József 2.—, Elité 2.—, Miklós 
György —.50, Munkácsy 3.—, Hazám 2 80, 
Bedé Sándor 1.—, Royal (utcai konyha)
3. —, Riveria 3 50, Fiume 4.—, Opera 1.80, 
City 3.—, Keleti 3.20, Royal (udvari konyha)
3.—, Munkácsy 3.—, Cairó 2.—, Splendid
3.50, Rusz Miklős 1.—, Balaton 2 80, 
Frühauf 1.40, Fudóka és Bodoki 2.—, 
Drechsler 3.—, Mátyás király 3.30, Louvré 
3.—, Aréna 2.50, Csipszer János 3.—, Izer 
Vilmos 1.20, 54-es számú nyugtán ismeretlen 
konyha 3.20, Szaladnya Mihály 1.—, Árpád
3.50, Japán 2.40, Miénk 4.— , Pacskó József 
1.—, Magyar Szalon 1.30, Balaton 3.—, Szerb
1. —, Műcsarnok 1.20, Mátyás király 3.40, 
Klotild 3.80, Emke 7.90, Drechsler 4.—, 
Magyar Világ 6.80, Mentőn 3.—, Berger 
Leó (konyha) 5.— , Royal Orfeum 3.20, 
Drechsler 3.50, Splendid 3.—, Erzsébit-hid
2. —, Club 2.—, Fészek 2.—, Műcsarnok
1.60, Szabadság 3.50, Hazám 2.80, Magyar 
Világ 6.80. Závolczki J. 2.—, Margit-park 
2.—, City 3.—.Haladás 1.—, Pannónia 6.—, 
Splendid 3.50, Angol 3.—, Club 2.—, 
Velence 3.—, Meteor 2.—, Erzsébet-kioszk 
2.— korona.
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Beköszöntő.%
A Budapesti Pincéregylet* választmánya 

a titkári állás betöltésével bízott meg. Ez a 
megbízatás egy olyan egyesület vezetését 
ruházta reám, amelynek fundamentuma ott 
gyökeredzett meg a polgári társadalom vi
lágában. S ezzel tán minden megmonda
tott : egy Potemkin-faluhoz hasonlít az 
egyesület. Szemléltetőleg egyike a legfé
nyesebben berendezett egyesületeknek, 
amelyből még a polgári alapítványok sem 
hiányzanak. De ha kissé fellebentjük a fá- 
tyolt, akkor a Potemkin-falu eltűnik és 
ott látjuk a maga teljes meztelenségében a 
bár modern útra terelt, de a polgári egye
sületek cifra nyomorúságától ezideig magát 
izolálni képtelen szakegyletet.

S minthogy a nyomorúsággal együtt a 
veszekedés is befészkeli magát oda, ahova 
a lábát betette, ugyanúgy történt ez nálunk 
is. A különféle pártárnyalatokhoz tartozó 
proletárok féktelen gyűlölettel viseltettek, 
nem a kizsákmányolok, hanem proletár
testvéreik iránt.

Tetézte a bajt, hogy a polgári társada
lomban gyökeredző egyesülettől a moder
nizált egyesület átvette a legprimitívebb 
adminisztrációt is. Ez a primitív admini
sztráció lehetővé tette olyan cselekmények 
elkövetését, amik ma már nem képeznek 
titkot a tagok előtt, mert hisz a jelenlegi 
vezetőségnek nem lehet oka a titkolódzásra.

Ha elfogulatlanul bíráljuk a múltban tör
ténteket, úgy tán azt mondhatnék, hogy 
egyedül vagy nagyrészt ezek a dolgok 
okozták és élezték ki az éttermi segédek 
között a testvérharcot olyannyira, hogy már- 
már úgy látszott, mintha a megértés és 
ezzel az erők összmüködése a közös, szent 
ügy érdekében örökre kizártnak tekinthető 
volna.

A legutóbb történt események azonban 
remélni engedik, hogy a józan belátás utat 
tört az emberek agyában és kicsinyes érde
keknek nem fogiák többé alávetni az ösz- 
szesség n agy  érdekeit.

Ennek igy is kell lennie 1 Hisz úgy állunk 
az élet tengerében, mint a viharvert hajó, 
amelynek sehonnan sincs mit remélnie, 
csak a saját ellentálló képességében bízhat.

Recseg, ropog ennek a hajónak vala
mennyi bordája. Minden embernek a fe
délzeten a helye: küzdeni a viharral, mely 
pusztulással fenyeget!

A életösztön parancsa egyformán kell, 
hogy munkára serkentsen mindenkit. A ve
szedelem percében egymás mellett váll
vetve kell küzdeni azoknak is, akik tán 
egykor egvmást gyűlölték.

Félre ne értse senki intenciómat, amely 
engem vezérel! Nem a különféle árnyalatú 
tagok kegyeit akarom ezzel megnyerni. 
Erre semmi szükségem nincs. Nem csinálok 
soha kenyérkérdést abból, hogy szolgálha
tom-e csekélységemmel a pincérség ügyét 
vagy sem.

Amint ennek nem érzem szükségét, azon- 
képpen annak sem, hogy hozzám jöjjön 
bárki is más szándékkal, mint azzal, hogy 
ki akarja venni részét abból a nagy' mun
kából, amely hivatva van a pincéregyesü
letet szilárd alapra helyezni és az éttermi 
segédeket a felviságositás fegyverével meg
győzni: a gazdasági küzdelem fontossá
gáról és annak eredményeiről.

Ezektől a szaktársaktól soha sem fogom 
azt kérdezni, hogy melyik pártárnyalathoz 
tartoznak, csak azt, hogy akar-e velem és 
mindazokkal éjt-napot egybevetve munkál
kodni a szervezet kiépítésében, akiknek ez 
most életcéljuk. Akarnak-e részt venni abból 
a munkából, amely a primitív adminisztráció 
modern alapra helyezésével, az egyesületi 
belső életet megerősíti és becsületes gazdál
kodás megteremtésével a tagok bizalmát 
újra visszahódíthatja.
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Nagy reformáló és purifikáló munkára 
van elsősorban szükségünk. A  vezetőség
ben erre m egvan a hajlandómig. 
Egyedül a tagokon áll most már, hogy 
támogatni akarják-e ezen törekvésünket.

Ha megvalósítjuk közös munkálkodással 
mindezt, akkor soha többé nem nyílik al
kalom a lappangó, majd fel-feltörő gyanú
sításokra, mert erre nem lesz ok.

Hiszem, hogy mindezeknek a megvaló
sításában a tagok teljes erejű támogatására1 
számíthat a vezetőség. Ha pedig eme re
ményeinkben csalódás érne minket, akkor 
e beköszöntő egyszersmind — búcsúzó is.

Faragó Dezső, 
i. titkár.

Tagjaink figyelmébe ! Az utóbbi idő
ben mind gyakrabban fordul elő az eset, 
hogy a munkanélküli tagok akkor jönnek 
a titkársághoz részlettörlesztési kedvezményt 
kérni a hátralékos tagsági díjra, amidőn a 
hátralék már három  hónapnál több.

Miután a jövőben szigorúan az alap
szabályok értelmében fogunk eljárni, figyel
meztetjük a hátralékos tagokat, hogy három 
havi hátraléknál többel hátralékos tagok 
nem kapnak többé fizetési haladékot, hanem 
az alapszabályok értelmében tagjaiu l: 
sorából töröltetnek.

Érdekében áll tehát minden tagnak, hogy 
még idejekorán - a három  havi há tra 
lék letelte előtt — kérje a részlettörlesz
tési kedvezményt.

*

Értesítjük tagjainkat, hogy a közeljövő
ben igazolványokat fogunk kiosztani a 
tényleges tagot,- között. Az igazolványok 
alapján lesz joga mindenkinek az egyesület 
helyiségét látogatni és egyéb kedvezményeit 
igénybevenni.

Munkában álló tagjaink haladéktalanul 
rendezzék hátralékaikat, hogy ettől a 
kedvezménytől el ne essenek. Azok a tagok 
pedig, akik munkanélkül vannak és kép
telenek a tagdíj fizetésére, ásottnál kér
jenek halasztási kedvezm ényt, nehogy 
e rendelkezés folytán, egyedül a hanyag
ságuk miatt, kizárassanak az egyesületben 
való tartózkodás kedvezményéből.

A titkárság.
A szaktársak figyelmébe. Amint 

egyik cikkünkben ismertettük azokat a 
visszás állapotokat, amelyek a munka
közvetítés körül uralkodnak, amelynek rész
ben a kollektív szerződés kijátszása, illetve 
a munkaközvetítésre vonatkozó rendel
kezésének a mellőzése a főnökök részéről 
az oka, de másrészt pedig az éttermi 
segédek közömbössége, amelylyel eme fon
tos ügy iránt viseltetnek.

Rámutatott a cikk ama körülményre is, 
hogy az éttermi segédek ezekért az álla
potokért a vezetőséget teszik felelőssé.

Nem vitatjuk ehelyütt, hogy mennyiben 
jogos, vagy jogtalan az illetőknek eme 
véleménye, azonban felhívjuk a szaktársa
kat, hogy mindenféle panaszaikat, amik 
felmerülnek, hozzák a titkárság  tudo
mására, hogy módjában legyen a konkrét 
eseteket megvizsgálni és azok orvoslásáról 
gondoskodni.

Ez mindenesetre célravezetőbb eszköz 
egészséges állapotok teremtésére, mint a 
tagok között az elégületlenséget fel
ébreszteni, ami mindig a szervezet romlá
sára vezet.

Természetes dolog, hogy a titkárság arra 
is számit, hogy mindazok, akik gondol
kodni tudnak és akarnak, segítségére lesz
nek abban a törekvésében, hogy az egye
sületi élet minden megnyilvánulását egész- 
éges szellem hassa át.

Minden jóakaratu tanácsot és javaslatot 
a titkárság igyekezni fog a megvalósulás 
útjára terelni. A titkárság.

Munkanélküli segélyalapra a követ
kező adományok folytak be : Szabó Mihály,

Ebner -étterem 17.20, Epstein, • Sieiner*- 
étterem 2.80, Izsák Lajos .60, Verderisz 
János, 'Nemesük-étterem 3.40, Sas-kör> 
személyzete 3.60, Werner Antal, <Hoffmanm>-

Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalm azottak

étterem 17.—, Csank Kálmán, *Diósy*-
étterem 20.—, Kovács Gyula, «Erdélyi*
borozó 20.—, ■ Ilernhardl-éllvrem 2.20 kor. 
Összesen 86.80 kor.

Békéltető bírósági Ítéletek. A kollek
tív szerződés értelmében ismét hároni^ ügy 
került tárgyalás alá február hó 17-én a 
békéltető bíróságnál. A Budapesti pincér
egylet és a Budapesti vendéglősök ipar
társulat két-két bírót delegált a vegyes
bizottságba, melynek a jelen esetben sor
rend szerint dr. László Jenő elvtárs, a Buda
pesti pincéregylet ügyésze, volt az elnöke. 
Tárgyalás alá kerültek: Hercz, Frenreisz
István és a Deli-háznak az ügyei. Hercz 
munkáltató ellen az ott dolgozó szaktársak 
emeltek panaszt, mert Hercz ur az egyik 
éthordót azért akarta elbocsátani a munká
ból, mivel munkaközben megcsúszva, öt 
darab tányért eltört. A békebiróság egy
hangúlag arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a munkáltatónak jelen esetben joga 
van a szerződés értelmében az illető alkal
mazottat elbocsátani a felmondás betartásá
val, annál is inkább, mert az ottani házi
rend szerint tilos az éttermi segédnek 
nagyobb rakás tányérokat egyszerre vinni 
s az illető éttermi segéd e házirendet nem 
tartotta be. A munkáltató tehát szerződés
szegést nem követett el. Tekintettel azonban, 
hogy a munkáltató az illető szaktárs mun
kájával teljesen meg van elégedve, tekintve 
továbbra azt a körülményt — ami be- 
igazolást is nyert —, hogy a tányérok el
tűrése véletlen balesetből, a síkos konyha
padlózaton való elcsúszás miatt történt, a 
békéltető bíróság egyhangúlag úgy határo
zott, hogy a munkáltató helyezkedjen a 
méltányosság álláspontjára és az alkalma
zottat továbbra is tartsa meg állásában. 
Mindkét fél a békebiróság határozatának 
magát alávetette, igy az ügy békés elinté
zést nyervén, az illető szaktársunk állásá
ban továbbra is megmaradt.

Frenreisz István ellen a B. P. E. elnöksége 
emelt panaszt szerződésszegésért, mert 
Frenreisz üzletében január 10-én lezajlott 
jogtalan sztrájk miatt elbocsátott személyzet 
helyett uj személyzetet nem a B. P. E.-től 
vett, hanem mindenhonnan üsszeszedett- 
vedett kétes népséget alkalmazott. Dacára, 
hogy annak idején a békebiróság igazságos 
Ítélettel kimondotta, hogy a sztrájk jogtalan 
volt és a pincéregylet kész bármikor másikat 
küldeni, Frenreisz e határozatot nem re
spektálta és mint ipartársulati tag saját 
becsületszavát és ipartársulatának szerző
dését durván felrúgta. Sőt jelen tárgyalásra 
az ipartársulat meghívása dacára meg nem 
jelent, ellenben egy levélben kereken ki
jelentette, hogy ő magát minden kötele
zettség alól felmentve érzi. Tekintettel 
tehát, hogy a szerződés világosan kimondja, 
hogy azt azok, akik már egyszer aláírták, 
egész 1910 május 1-ig becsületesen betar
tani tartoznak, tehát egyik fél sem bonthatja 
fel és azon nem módosíthat semmit, a 
békebiróság egyhangúlag megállapította, 
hogy Frenreisz I. ur szerződésszegést köve
tett el és ezért a békebiróság az ügyet 
átteszi az ipartársulat választmányához, 
hogy az mint Frenreisz ur erkölcsi testületé 
haladéktalanul szerezzen érvényt a kollektív 
szerződésnek.

Frenreisz urnák valószínűleg az fáj, hogy 
a békebiróság már egyszer szigorúan meg
dorgálta, mert alkalmazottait rossz bánás
módban részesítette. Hja, a szerződés nem
csak a munkáltatók, hanem az éttermi 
segédek számára is biztosit előnyöket, 
melyeket — természetes dolog — mi 
megnyirbálni nem hagyunk. Különben 
kíváncsian várjuk az ipartársulat gyors 
intézkedését.

A Deli-ház ellen ugyancsak a B. P. E. 
elnöksége emelt panaszt szerződésszegésért, 
mert a munkáltató étterme számára a 
kisegítőket nem az egylet közvetítése alapján 
veszi, sőt azok rendszerint nem is egyleti 
tágok. A tárgyalásra maga Deli ur is 
megjelent és azzal mentette magát, hogy 
neki minderről tudomása nincsen, a nennvi-

ben úgy a stabil, mint a kisegítő személyzet 
félfogadásával és elbocsátásával főpincére, 
Stettner van megbízva. Ha e téren hibák 
történtek, akkor azoknak Stettner főpincér 
az oka.

A békéltető bíróság egyhangúlag kimon
dotta, hogy Deli ur szerződésszegést követett 
el, mert neki, mint szerződött félnek köte
lessége a szerződés pontjainak betartása 
fölött őrködni. A békebiróság Stettner 
főpincért nem vonhatja felelősségre, mert 
az ipartársulat részéről a szerződés becsü
letes betartásáért nem a főpincér, aki alkal
mazott, hanem Deli ur, aki munkáltató a 
felelős. Ezért Deli ur szigorúan utasittatott, 
hogy a kollektív szerződést pontosan tartsa 
be és ezentúl akár stabil, akár kisegítő 
éttermi segédeit a B. P. E. t“gjai közül az 
egylet közvetítése alapján alkalmazza étter
mében. Deli ur ezt tudomásul vette és 
megígérte e határozat pontos betartását. — 
Kíváncsian nézünk elébe.

Mint szomorú tényt megjegyezzük, hogy 
itt ismét egy szaktárs könnyelműsége miatt 
lett kijátszva az egyleti közvetítés. Ezt 
Stettner szaktárstól nem vártuk volna és 
igazán már ideje lenne, ha egyesek meg
emberelnék magukat és komolyan vennék 
az éttermi segédek szervezetének küzdelmét 
— az összpincérség érdekében.

Ezúton felhívjuk szaktársainkat, hogy a 
munkaközvetítés és a kollektív szerződésben 
lefektetett egyéb jogok körül előforduló 
szerződésszegéseket haladéktalanul jelentsék 
be a B. P. É. titkárságánál. Elvégre egy- 
szersmindenkorra ki kell pusztítanunk a 
kéz alatti, Szerb kávéház vagy a «Mamus»- 
féle cupringereskedéseket, amiért aztán 
annyi sok mindenféle jött-ment alak és 
nem egyleti tag lesz becsempészve a fővá
rosi éttermekbe és vendéglőkbe, akik az 
éttermi segédek égisze alatt a legbotrányo
sabb dolgokat művelik, a szervezetnek 
temérdek bajt okoznak s akikért a B. P. E. 
szavatosságot igazán nem vállalhat!

A B okros-ház a m unkanélküliek
nek. A Bokros-ház éttermi segédei a 
B. P. E. munkanélküli alapja javára 10 ko
ronát adományoztak, mely összeget az 
elnökség ezúton köszönettel nyugtáz.

Szelff Alajos főpincér szaktársat az 
Ehm-étteremből és H abért A d o lf  szak
társat a Pilseni sörcsarnokból kénytelenek 
vagyunk a szaklap utján figyelmeztetni, 
hogy körülbelül másfél évi tagdíj hátralékai
kat haladéktalanul rendezzék, akár az egy
letben, akár a pénzbeszedőnél, különben 
kénytelenek leszünk ügyüket a B. P. E. 
és az ipartársulat vegyes bírósága elé 
vinni. A kollektív szerződés értelmében 
Budapesten csak egyleti tagok dolgozhat
nak. Nevezett szaktársak már három Ízben 
fel lettek kérve, hogy egyleti kötelezett
ségeiknek tegyenek eleget, de az udvarias 
felszólítást mindannyiszor durván vissza
utasították és a fizetést kereken megtagad
ták. Sőt Szeiffert ur (?) müfelháborodással 
kijelentette, hogy ő még úgy is lelő egy 
pár szocialistát. Eltekintve ettől az intelli
gens kijelentéstől, mi ezúton utoljára 
figyelmeztetjük nevezett szaktársakat, hogy 
anyagi kötelességüknek tegyenek eleget és 
ne feledkezzenek meg arról a közmondás
ról : <Minden tisztességes munkás tagja 
saját szervezetének.

Szaklapja 1909

Nyilt tér.
S zaktársak! Borhoz, pezsgőhöz a Krondorfit 

ajánljuk.
Törley-pezsgő dugókat •> cég 10 fillérért 

vált vissza.
P incér-bálhoz lakkclpők dús válasz

tékban csak Serény Zsigmonditól, VII. kér., 
Erzsébet-körut 36. sz., kaphatók.

Felelős szerkesztő: Vágó Béla.
Kiadó: A Inpbizottság.Világosiig könyvnyomda r .-l., Dmlipoil, V II., Nyár-nlci 1.
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Cs. és k ir. udvari As kamarai szíllitd.

CREHER ANTAL SERFffZDE R.-T.
Budapest-Kőbányán.

Ajánlja kltllnö minőségi! ászok-, király-, márolutl, 
kiviteli márciusi, korona- (á la pilseni), maláta- 
e  bajor-, dupla márciusi ás baksörát. ©  
Különlegesség : dupla m aláta kfisör kőkorsékban. 
Nagyobb sörmennylséget saját jágkocsljalban szállít.
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szénsavval telitett ásványvize hnsznos ital étvágyzavarokaél éa 
• mésztésl nohézsÓQeknál. A legtisztább és legegészsigesefab asztali 
és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
Igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán.
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MGO Van szerencsém a tisztelt szállodai, 
éttermi és kávéházi alkalmazottak 30

CD(£3un ::: becses figyelmet felhívni az :::
k_'05 V., L ip ó t-k ö ru t 21. szám El

alatt levő újonnan berendezett ven- ZT
'ca déglömre, ahol állandóan kitűnő —i

háziasán készíteti melegételekreggel O
rd
■xa

három óráig, saját szüretelésü valódi 
hamisítatlan tiszta borok mérsékelt

3
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áron kaphatók.
cn Bátorkodom még megemlíteni,
> hogy már a múlt években is állandó 

Inlálkozó helye volt vendéglőm a 3
E Szí Margitsziget, valamint a Szent 

Lukácsfürdő éttermi és kávéssegé-
CD
CD

Iw. deknek, úgyszintén a Budapestre
-Á felránduló közönségnek. CD'
'CD fi. pártfogásukat kéri tisztelettel rt-

CD
-iá'O NEMCSÁK MIHÁLY, vendéglős CDDC
LU Telefon 43-04. Vendégeim rendelkezésére áll.

m L e v e s -k ü lö n le g e ssé g e k . m
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Pincérek figyelmébe i

Az elismert legjobb és leg tn rt ;sabb

P S Ü C É R - C 8 P Ő 8 C
csakis

SERENY ZSIGMONDnál
Budapest, üli., Erzsébet-körut 3G

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

Állandó nagy választék kész üzleti és m indennem ű 
cipőkben.

Egy levelező-lapon kérem szives értesítését és azonnal
szolgálok.

Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab
ban eszközöltetnek.

felhívom saját gyártmányú
( \  konyhakabát-,kötény-és 

'  munkanadrág-üzletemre,
11 cit a legjobb 
I monogrammal 
i csőn szállítok.K

Mérethez

minőségben, 
ellátva, ol- 

_____________Kávófőző-kabát
méret szerint 3 korona 60 

fillértől feljebb.

Grünhut Ödön,
| szabómester
^B ud ape st, VII., Akácfa-utca 10.

iLevelezőlap-érlesilésre ház
hoz jóvök. Árjegyzék Ingyen. 

,  Vidékre utánvét  mellen, 
elegendő ujjhossza és mellbőség 

hónaljon körül.

BUZIÁ5I

SUflNYÜia
Kitűnő hatású vese- 
és hólyagbajoknál.
Szénsavdusp kellem es, savanykás 

IzQ, vasm entesltett,

rendkívül üdítő asztali viz.
Üdít, gyógyít. Orvosilag ajánlva.
Ivó-gyógymódra használva, vese- és 
hólyagbajoknál, a vesem edence idült 
hurutjainál, hugykő- és fövenyképző
désnél, a légutak és a kiválasztószervek 
hurutos bántalmainál kitűnő hatásúnak 
■ bizonyult. — — — ——
Prospektust k ív á n a t r a  küld a 

forrásk ezelőség:
Muschong buziási gyógyfürdő Igazgató

sága Buziásfürdőn.
Kapható : Budapesten Édeskuty L. ásványvizkereskedő- 
nél, valamint minden fűszer- és csemegekereskedésben.

C S I L L A G H E G Y I  
=  FORRÁSVÍZ. =
Tiszta, baktériummentes, egész- 

— séges ital. —
Borral vegyítve kellemes izt ad 
.—.........— a bornak. —
Megszünteti 2 gyomorégést.
Szomjcsillapitó és üditő term észetes forrásvíz. 

KÖZPONTI IRODA:

Budapest, III., Bécsi-ut 94.
T E L E F O N :  79 -7 8 .

Ó v a k o d ju n k  a z  u t á n z a t o k t ó l !

P i  n  P  Ó V O  Lf ajánljuk HERMANN 
G II b  C I C A GYULA férfiszab ó - 

------------------------ mestert, ki már húsz

figyelmébe
. . —  V II . , Akácfa-utca 52.

Figyeljünk
H a z a i  ip a r .

Piatnik Nándor és Fiai buda
pesti magyar játékkártyagyár 
gyártmányainak valódiságára.

H a z a i  ipar .Óvakodjunk a rossz 
utánzásoktól!

.vtoviov. Magyar játékkártya-gyár .víojcov.

\ Piatnik Nándor és Fiai
B U D A PEST,

' III., RottBnbiller-utca I7. u .

Telefon : 83—56.
Alaplttatott 1824.

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

bor, p«zsg6hHz legjobb Ital. Orvosilag ajánlva mint 
— ——  nyúlkaaldú és hugyhajtá hatású. ------------

A tisztelt pincér uraknak reklámdolgokal, po
harakat, szipkát, fogvájót slb-bil küldünk, ha le- 
vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., Zoltán-ulca 10. Telefon 34—78.

LITTRE L,
PEZSGŐGYÁRTELEPE
:: PÉCSETT ::

BUDAPESTI FŐRAKTÁR:

IV., SZÉP-UTCA 3.

TELEFON 10—85. ::

Lisa magyar részv. serfó'ződe.
Gyártelep és központi Iroda: Kőbánya.

Telefon-szám: 52—60.

j/árosi iroda: Vili., Esierházy-utca 6.
Telofon-szám: 52 — 59.

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

Schmidt Viktor és Fiai
csokoládé-, cukorkaáru-, biskuit-, 
fagylalt-, ostya- és ostyakonfekt-gyár

Budapest, IX., Szvetenay-utca 37.

Kőbányai Polgári Serfözö 
R.-T., Budapest-Kőbánya.
Kivitel m in d en  v i l á g r é s z b e .  

■ 6 Grand Prix. ■

HAGGENMACHER
kőbányai és budafoki sörgyárak r.-t.

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

BUDAFOK. (Telefon-szám: 1.)
Városi Iroda:

Budapest, V., Kádár-utca 5.
(Telefon-szám: 14-60.)
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'T R A N S Y L V A N IA  SEC
L O U IS  F R & N ^ O IS & C o .

c s á s z á r i  é s  k i r á ly i  u d v s r i  s z á l l í t ó k — —  
F ti lop  S z á s z  C o b u rc; G ó th n i H e rce g  Ő F e n s é g e  

s z á l l í t ó i

BUDAFOK.
16 elsőrendű kitüntetés. —-  Hors Coneouri. —

FŐRAKTÁR:

B O R H E G Y !  F E R E N C  B%d, x r , ’ v-
Sürgönyeim FRANCOIS BUDAFOK.

VFZÉRKÉPVISELÖSÉG

RUDA és BLOCHMANN K K t t !
Telefon: BUDAFOK 15. szám.

BBEBaFaHmfflEM I

Consum részvény
társaság

Budapest, VII., Kertész-u. 23.
T e l e f o n - s z á n t :  B O  - 1 4 .

Saját szipkagyárában a legcsitiosabb kivitelű és legkitűnőbb 
minő'ségü szivarszipkák készülnek, cégnyoinással is. 
Saját gyártmányú szivarkahüvelyek. Raktáron gyufák, 
fogvájók, kréták, szivacsok, táblák stb. Nagy raktár 
k á v éh á zi felszerelésekből, sakkok, dominók, 
tekeasztal felszerelések, dákok, biliiárdgolyók, 
ujságtartók stb. stb. Játék k ártya  gyári raktár, 
a  sa Képes árjegyzék ingyen. © ©

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

PATRIA pótkávé
a le g jo bb ,  

l e g i r i e t e s e b b ,  
l e g t i s z t á b b ,  t e h á t  

l e g t ö k é l e t e s e b b .
Minden háztartásban nélkülözhetetlen elsőrendű h o n t
k á v é p ó t l ó ;  kaphatú minden fűszer- is gyarmatárii-kerBskedésben.

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

f m s s a
a

03
J= S z i ’f O 'k ü l ö n l e g e s s é g i  á r u d é  é s 5
'CS

k i s t a z s d e
3

-eo

A n d r á s s y - u t  2 9 .  s z á m . c«

t r z

Vidéki és telefon-megrendelések n legponto g*
.2 i sabban eszközöltetnek. Nagy választék angol és S-

francia dohánykiilönlegességekben. ■S'
<Lys de Francé.-hüvelyek e g y e d ü l i  raktára.

rva
O Telefon: 106—78. Üzv. Konti Józselné.

1 i '• ' í r  ' iT T T r ^ T n H M B  B B i f f i  #K&.rfJ l £ S i

Í U J L f

V sn d églö 's  urak fig ye Sm áb e
legmelegebben* ajánlom

k íd.egjobbnak elismeri és 
sok időt s munkát meg-

t'Tetakarító «Berkovlts»-fé.e

Hektojjraph-lapokat
s minden színben lévő 
leírtakat. A nélkülözhetet
len Hektograph-Iaj) mind
két oldalon tobbuzör 
használható és egy ere
detiről ,100—120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé 
fektetjük s J—4 nap múlva ismét használható. Haktograph- 
tencircsek és kimoshatatlan ruhajelzö-fastökak minden nagy

ságban rendelhetők

B e s 'k ö ^ iis  B Cáro iy
sokszorosító-készülékek, Hektograph-raktárában

Budapest, V I I . ,  Síp-utca 11. szám.
Árjegyzék bérmentve.

Szaktársak!

Hébel-ká véház
V I., T e r é z - k ö r u i  19.

Éttermi seyédok találkozó helye!!
Hábel Mihály, tulajdonos.

Ajánljuk a szénsavval telitett város- 
ligeti

ILONA
artézi ásványvizet

‘iő a togy.sztó Mizönség 
helyes ízlésére vall, hogy 

pezsgőnk rohamosan terjed én neqy keresletnél: örvend. 
Kaphatú: minden elsőrangú fUszerkereskedésbon, 

kévéhézban él vendégllben.

Legtisztább és legegészségesebb üditd- 
ilal, tisztán és borral. Megrendelési 
cim: ARTÉSIA részvénytársaság, 
Budapest, V II., Egressy-ut 20/c.

Telefonszám! 50 -72. Jl

B E IT Z  JÁ N O S
műesztergélyos, dákó- és b lliárdgolyó-gyár.

Kávéházi 
eszközök 
raktára 
és javitó- 

"mííhelye.
Nagy választék tij 6$ használt tekeasztalokban, 
kina és alpaka kávéházi és vendéglői cikkekben.

II., Akácfa-utca 55, Dob-utca sarok.
Telefon 81—30 Telefon: 81-30.
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