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Magyarországi

Szállodai, Éttenni t ó  Mízi
i  Szaklapja

A magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak

6 .  szám

ialnttab
szociális érdekeit védS szaklap

EL Ő FIZ E T É SI ÁRAK:
----------,kor- I N egyedévre--------------- í  kor. Megjelenik m inden hó 5-én és 20-án.rei e v r e --------------12 kor. 1 Egy h ó r a --------------- 2 kor.

SZERKESZTŐSÉO ÉS KIADÓHIVATAL:
VI. körűiét, Király-utca 23. szám , II. em elet 15, 
ahová a kéziratok, levelek és pénzküldemények küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

A szaklapra
még eddig elő nem fizetett

kávéssegédeket
figyelmeztetjük, hogy április h ó n ap 
tól kezdve egészen uj, pon tos és ki
fogástalan adm inisztrációt fektetünk le 
s e ttő l kezdve csak az kaphat lapot, 
a k i erre előfizetett.

A  kiadóhivatal.

Zárlat.
A. szállodai, étterm i és kávéházi al

ka lm azottak országos szervező bizott
sága  a kévés- és vendéglőslparban 
B udapestre

z á r l a t o t
m ondott ki. Minden vidéki pincér 
vegye tudom ásul, hogy Budapestre 
jönni a közelgő harcok m iatt nem  
szabad  s aki mégis m egteszi, azzal 
mint árulóval fogunk elbánni.

A z  országos szervező bizottság.

Szervezett kávéssegédek!
A m ozgalom  központja  ezentúl a 

szaklap szerkesztősége:
VII., Király-utca 23, II. em. 15. 

Telefon: 77—56.
Minden panasszal, értesítéssel s a 

m ozgalom ra vonatkozó összes je len 
tésekkel s követelm ényekkel ide kell 
fordulni. Az összes inform ációkat 
csak itt  lehet megkapni, A panaszok 
csak akkor lesznek elintézve, ha itt 
hivatalosan  jelentetnek be. Az elő
fizetési nyugta m inden  esetben fe l 
m uta tandó.

A  szerkesztőség és kiadóhivatal.

Szervezett kávéssegédek
állandó  tartózkodási és találkozó 

helye a
Minerva-kávéház, Király-utca 23.

Közgyűlés előtt.
A Budapesti pincéregylet március 29-én 

tartja rendes évi közgyűlését. A szokás
jogon alapuló kötelessége az egyesület ve
zetőségének, hogy amidőn csak napok 
választják el attól az időtől, amikor man
dátumát visszaadja azoknak, akiktől el
nyerte, beszámoljon megbízóinak arról, 
vájjon érdemes egyéneket bizott-e meg 
ennek a több mint félszázados múlttal 
dicsekvő egyesületnek a vezetésével.

Ha az elmúlt esztendő eredményeit akar
nék alapul venni, amidőn bírálatot kell 
mondanunk, akkor ez a birálat szigorú is 
lehet az egyesület vezetőségére.

Amidőn azonban bírálatot mondunk, 
akkor elsősorban az a kötelességünk, hogy 
vizsgálat tárgyává tegyük azokat a körül
ményeket, amelyek között az egyesület 
vezetősége működését megkezdette. Csakis 
így lehetünk igazságosak; így lehetünk el
fogulatlan bírálói a vezetőség ténykedé
seinek.

Azok a viszonyok, amelyek fennállottak 
az egyesületi beléletben — amidőn a most 
lelépő vezetőség helyét elfoglalta — éppen 
nem mondható rózsásaknak.

Pártoskodás dúlt az egyesület tagjai kö
zött. A személyes érdekek előtérbe nyomul
tak és háttérbe szorították a pincérség nagy 
érdekeit. A munkásság szent otthonában a 
durvaság, a visszavonás ütött tanyát. Ezeket 
a belső harcokat azután alaposan kihasz
nálták egyesek, hogy a munkásság keserves 

; filléreiből gaz módon jogtalan anyagi java- 
I kai biztosítsanak maguknak.

Teljes pusztulásnak indult a pincérség 
úgyis gyenge vára. A végveszedelem percé
ben észhez kaptak azok, akikből nem veszett 
ki teljesen a jobb jövőbe vetett hit és hozzá
láttak ahoz a nagy munkához, amely bár 
sok küzdelmet, sok fáradságot igényeit, de 
megmentette a pincéregyletet: hogy el ne 
bukjék, hogy megmaradjon annak, aminek 
az osztályöntudattal biró pincérség szánta: 
a pincérség gazdasági érdekeinek minden
kori védelmezőjének.

Ilyenek voltak a viszonyok akkor, amidőn 
a jelenlegi vezetőség átvette az egylet veze
tését.

Ennek a vezetőségnek csak rövid néhány 
hónap állott rendelkezésére — a múlt év 
november havában lett megválasztva —, 
hogy megszüntesse a pártoskodást, hogy 
lehetetlenné tegye ebben az egyesületben 
a munkásfillérekkel való bűnös manipulá
ciókat.

Ha tehát Ítéletet mondunk, akkor a fel
soroltak alapos mérlegelése után, ha nem 
is az elismerés pálmája, de minden
esetre a köielességteljesités némi elismerése 
illeti meg a mostani vezetőséget. Mert 
többet ígérni lehet ugyan, de becsületesen 
teljesíteni az Ígéretet ily rövid idő alatt, az 
emberileg lehetetlen dolgok közé sorolható.

A múltnál tehát nem is időzünk sokat, 
hisz erről talán jobb, tanácsosabb nem is 
beszélni, amidőn a jövőnk fundamentumait 
akarjuk megalapozni.

A múlt keserűséggel tölti el szivünket; 
a jövő biztató reménynyel tölti el.

Amidőn tehát uj erőkkel friss, pezsdülő 
életet akarunk bevinni egyesületünkbe, 
akkor tekintsünk a jövőbe, hogy mit rejt 
az a méhében; hogy jóeleve tisztában 
legyünk azokkal a feladatokkal, amelyek
nek a megvalósítása a pincérség létérdekét 
képezik.

Ilyen első sorban a jelenleg érvényben 
levő kollektív szerződésben biztosított jogok 
megvédése. Ezen a téren valósággal titáni 
küzdelmet kell majd folytatni, hogy a közel
jövőben aktuális béremelést lehessen bizto
sítani tagjaink részére.

Itt van a munkaközvetítő ügye. A munka
adók lépten-nyomon kijátszák a kollektív- 
szerződést és az egyesület elkerülésével

alkalmaznak személyzetet. Ezt nem szabad 
többé eltűrni! Vagy respektálják a főnökök 
abbeli jogunkat, hogy mi közvetítsünk, 
vagy pedig mi is oly mérvben respektáljuk 
a kollektív szerződést, amelyet a pincérek 
mindig tisztességesen, becsületesen betartot
tak anélkül, hogy ebből valami különös elő
nyök származnának a pincérségre. Száz és 
száz munkanélküli nyomorog, szenved és 
a főnök urak pedig a kollektív szerződésre 
fütyülve, vígan alkalmazzák ügynökök által 
a pincérség salakjait.

Az uj vezetőségre fog háramlani az a 
feladat is, hogy előkészítse az uj kollektív- 
szerződést. Előkészítse úgy, hogy abban 
többé ne lehessen hátsó kibúvó ajtókat 
találni. A jelen szerződés körül szerzett 
szomorú tapasztalatainkat kell kedvezőbben 
megoldani.

A tagok nevelésére is sokkal több gond 
fordítandó a jövőben, mint történt ez a 
múltban. Hisz oly sajnálatos dolgok fordul
nak elő napról-napra az egyesületben, 
amik okvetlenül szükségessé teszik, hogy 
neveljük, oktassák tagjainkat. Beléjük kell 
oltanunk az egymás iránti tiszteletet és az 
egyesülethez való ragaszkodást.

Nagy súlyt kell helyeznünk arra, hogy 
tudományos kiképzésben részesítsük tag
jainkat, mert ezzel nemcsak a szervezke
désnek válnak használhatóbb katonáivá, 
hanem a szakértelmiségét is fokozni tudjuk, 
ami szintén fontos érdekünk. Érdekünk 
pedig azért, mert csakis szakértelemmel 
biró munkásnak van magasabb igénye úgy 
kulturális, mint gazdasági téren.

A legfontosabb azonban, ami mindenek- 
fölött áll, hogy módot találjunk arra, hogy 
tagjainkba beléöntsük az osztályöntudalot. 
Meg kell tanítanunk őket arra, hogy a 
munkásmozgalomnak nem abban merül ki 
minden célja, hogy márol-holnapra gazda
sági előnyöket vívjunk ki, amely után ismét 
a tespedés, a tunyaság következik, amig az 
éhséo korbácsával ismét végig nem sújta
nak hátukon.

Meg kell értetnünk velük, hogy ennél 
sokkal magasztosabb célja és hivatása van 
az elnyomott proletariátusnak; célja a népek 
felszabadítása a gazdasági rabságból, amit 
csak úgy lehet elérni, hogy ennek a vas- 
és vér-rendszerre épitett társadalomnak a 
rombadöntésével felépitik az igazság, a jó
lét és a béke társadalmát. Azt a társadal
mat, amelyben megszűnik a nyomor, meg
szűnik a harc, megszűnik a gazság!

Ennek a dús munkaprogrammnak a meg
valósítására kell gondolnia a közgyűlésnek 
akkor, amidőn megváltoztatja az uj veze
tőséget.

A jelenlegi vezetőség néhány hónapi 
működése alatt bebizonyította, hogy tud és 
akar is dolgozni. Megmutatta, hogy vannak 
ideái a reformálások terén. A tagokon áll 
tehát, hogy ezek az ideák valóra is válja
nak. A közel jövő be fogja igazolni, hogy 
tettrekész tagokkal rendelkezik-e az az 
egyesület, amelynek évtizedes múltja alatt 
talán sohasem volt oly küzdelmes napokra 
kilátása, mint éppen napjainkban.
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A kutyaól körül.
Kik akarják a harco t?

Egyes kávés urak, különösen az érde
mekben megó'sziilt elnök, igen rossz néven 
vették, hogy szaklapunk legutóbbi száma 
nem a megfontolt higgadtsággal s finom
sággal irt Némái urék kenyéreivevő s a 
munkáltatókat terrorizáló manöverjeiró'l. 
Már pedig ezen ne csodálkozzanak. Amikor 
olyan szörnyűségeket lát az ember, 
mint aminek a kutyaólban történnek, akkor 
minden higgadtságát elveszíti mindenki, 
még a legfinomabb modorú ember is.

Egyébként igen rossz kifogás, a rossz 
modor elleni kapálódzás. Ez csak uszítása 
a többi kávésoknak, ezzel mindannyian 
tisztában vagyunk s épp ezért a rossz mo
dort. ha kell, terror fogta követni, mert ma 
már azzal mindenki tisztában van, hogy a 
kávésipartársulat a kávéssegédek legbecsesebb 
gazdasági érdekei ellen tör s ezek megvé- 
delmezésében, ha jobban a tyúkszemére 
hágnak egyeseknek, mint a békés időkben 
történt, ezért magára vessen. A háború az 
nem limonádé. Aki a harcot nem a béke 
megteremtéséért kezdte, hanem azért, hogy 
a harc megmaradjon, nem eszköz volt a 
harc, hanem cél, amelyben egyes lelkiisme
retlen emberek állandóan ki akarják ma
gukat tüntetni, akkor ne nyöszörögjenek a 
durva hang miatt. A kávéssegédek a béke 
érdekében már nagyon messze elmentek.
A finomságokat s a jó modorukat ^könyör
gésnek^ bélyegezte a kávésok csahosa. Ha 
Így nem, akkor legyen elől a bunkós vége 
a botnak. M ert béke n incs. Ezt nap-nap 
után érzik a kávésok. S keserű  harcok  
lesznek. Hiába a 13 koronás maszlag, 
m égis lesznek harcok. S akik ezt az 
úgy a kávésokra, mint a munkásokra 
anyagilag s minden egyéb tekintetben nyo
masztó harcot felidézték és ma is felszínén 
tartják bárgyú és bitang üldözéssel, azok 
ne a durva hang ellen sápitozzanak, de 
majd viseljék a felelősségét a nyomasztó s 
az ipart tönkretevő állapotnak. Mert, hogy 
a harcokba, a támadásokba, amelyeknek az 
ártatlanok is megisszák a levét, úgyszólván 
bele vagyunk kényszerítve, arra pár erős 
adatot leszünk bátrak felsorolni minden 
durvább kifejezés nélkül, mert elég izgatok 
maguk a tények.

A denunciálás.
Március 12-én Némái Antal tir a kutya

ólban a szokásos felülvizsgálatát megejtvén, 
megfenyegetvén a jelenlévő kávéfőzőket, 
nehogy szervezett munkások legyenek, 
szóba ereszkedett néhány, a kávéfőzőktől 
kielv.udált részeg fráterrel, akik a legundo- 
ritóbb hizelkedések között vették körül az 
ősz elnököt s tudván, hogy az öregnek 
mi a gyengéje, irtózatosan elkezdték 
piszkolni a szakegyletet. Az elnök ur rop
pant megörvendezett a vallomásoknak maga 
elé idéztette a bandát és formális kihallga
tást rendezett. Az egyik azt vallotta, hogy 
a szakegyletben öt-hatféle dijat szedtek: 
tagdíj, ellentállás, lapjárulék, munkanélküli 
segély, rokkantsegély, sztrájksegély, Népszava 
előfizetés, pártadó s eféle adókkal sanyar
gatták a szegény kávéfőzőket. A másik pe
dig hüledezve adta elő, hogy a szakegylet
ben 5—6 koronáért fogadták fel az embe
reket s ezek verdesték be a kávéházak abla
kait.

S valóban komikusnak lehetne nevezni, 
ha nem volna olyan undorító, az ősz elnök 
jegyzőkönyvbe foglalta a vallomást, felirta 
a ianuskodók neveit, a jelenlévő rendőrrel is 
aláíratta s ment az akta a rendőrséghez 
haladéktalanul.

Hát lehet ilyesmit nyugodtan elnézni ?
I iát bántottuk mi az elnök ur egyletét, ki
fogásoltuk mi, hogy hányféle dijat szednek, 
eszünkbe jutott nekünk egy pillanatra is, 
hogy az ipartársulatot felrobbantsuk, men
tünk mi rühöz-fához panaszra a kávésok 
egyesülési és gyülekezési joga ellen? Mi
csoda vak durvaság s buta könyörtelenség 
kell ahoz, hogy a munkások egyetlen, de

valóban ezen a világon egyetlen védelmi 
eszközét a rendőrség gálád segítségével 
akarja valaki kicsavarni a kezünkből. Nem 
bizonyítja a mindennél világosabban az ősz 
elnök szándékait még akkor is, ha a leg- 
rikoltóbban kiáltja is ki a világba, hogy 
tiszteletben igyekszik tartani a munkások 
jogait. Hz csők harcokot szül a jogaihoz 
ragaszkodó s jogait már megszokott mun
kásságnál.

Hajsza a közvetítőnk ellen.
De a tisztes társaság nem állt meg itt. 

Ordíts kapu, kiálts város: /'eljelentették  
a szaklapunka t is iparkihágás m iatt. 
Iszonyúan fáj az ősz elnöknek, hogy m i 
sokkal többet közvetítünk, m in t öle. 
Kétségtelen, hogy a díjtalan közvetítés nem 
iparszerü közvetítés. De akárminő is legyen 
a feljelentés következménye, ha az ország 
összes rendőreit ellenünk fogják indítani,

csak azért Is fogunk közvetíten i!
Ne higyjék, hogy megijedünk ezektől a 

denunciálásoktól. A szakegyleteinket fel
függesztették a kávésok denunciálására. Ma 
szabadszervezetben dolgozunk. Ez is fáj. 
Elő a rendőrrel, elöljárósággal, neki! Ne 
lehessen hely, ahol két kávéssegéd vagy 
kávéfőző egymással beszélhessen.

Ne lehessen hely, ahonnan a kutyaól 
kényszere s szégyenbélyege nélkül mehes
sen munkába valaki. Ezzel csak felzargat- 
nak jobban bennünket. Ezzel csak jobban 
harcra tüzelnek bennünket. Ezzel makacsabbá 
s harcosabbá tesznek bennünket. Ahányan 
teli pofával hívják a rendőrt közvetítésünk 
megakadályozására, annyian pukkadjanak 
meg, mert ha a saját lábukba harapnak 
dühükben, ha a fejük tetején táncolnak, ha 
a falra másznak tehetetlen dühükben,

csak azért is fogunk közvetíteni.
Ha Így próbálnak békét teremteni, ennek 

csinos kis harc lehet a következménye
A terror.

De milyen terrorral dolgoznak odabenn. 
A kávéssegédek ellen annyiszor felpanaszolt 
terror valóságos menybéli hárfa a molnár
utcai durvasággal szemben.

Például az elnök ur kijelenti igen sűrűn 
— s erre hiteles tanúink vannak —, hogy 
akik a szakegyletbe Molnár-utca 15 — 
is átjárnak munkát keresni, azok a kávésok 
közvetítőjében munkára ne számítsanak. 
Tehát ha a díszes bódéban, ahol Némái 
ur az isten, a szegény éhes ember nem 
kap kenyeret, akkor meg van neki tiltva 
máshová menni. Éhen kell halnia a Molnár
utcában, de máshová a lábát be nem teheti. 
A hatalmi kérdések felvételét kifogásolta 
folyton az ipartársulat a szakegyletnél s 
most ő ugyanabba a hibába esik. mint 
milyet ő kifogásolt. Ezzel szemben csak a 
legvadabb harc segíthet. Elvégre m m lehet, 
hogy csakis korlátlanul odadobjuk magunkat 
a kávésok önkényének. De még rikítóbb 
világításba helyezi az ipartestületi terrort a 
következő eset, Némái Antal ur magához 
hivatott négy kávéfőzőt: N. I., T. I., K. K. 
és F. M. elvtársakat s kijelentette: ha az 
előbbi munkáltatók ellen folytatott 14 napos 
felmondásra vonatkozó pert vissza nem 
vonják, akkor nevük a feke te  lis tára  fog  
kerü ln i

Fekete lista?!
Tisztelt elnök ur és tisztelt kávés urak. 

Mintha ezt a szót hallottuk volna ama 
dörgő tiltakozások között, amelyekkel cáfolni 
méltóztattak, mikor ezzel a halálos bűnnel 
megvádoltuk a kutyaólat.

Tehát lesz
fekete lista

kávés uras. és még csodálkoznak a durva 
hangon? Az nem bűn. amikor éhhalálra  
Hétnek em bereket csak azért, mert a 
munkáltatóknak nem kedves cselekedeteket 
végeznek, ellenben az bűn, ha egyik-másik 
munkás kissé erősebben szólja el magát 
vagy a szaklap kissé csípős. Hát bűn az, 
ha csípősek vagyunk azokkal szemben,

akik éhhalálba kergetnek embereket? Hát 
igen bűn, ha csak csípősek vagyunk. 
Durváknak s vadaknak kell lennünk gyil
kosainkkal szemben, akik az éhhalál kor
bácsát ma már nyíltan suhogtatják fölöttünk. 
Hát ki akarja itt a harcot urak? Csak 
tessék egy második gyermekkorát élő öreg 
ember s mellette álló két: a pult mellől s 
a pesti éjjeli élet mocsarából felkapaszkodó 
gyerekember után menni, a kutyaszövetség 
ismert receptjével terrorizálni, handabandázni 
s őrjöngeni. Béke nem lesz, csend nem 
lesz, hanem harc lesz, amint hogy most 
folytonos nyugtatanság s bizonytalanság 
őrli ezt az amúgy is elgyötört ipart és 
pedig olyan harc, amely ezekután a leg
vadabb üldözés által folyton ébrentartoit 
szervezett kávéssegédeket fogja győzelem
hez juttatni. Ne felejtsétek el: ma nekem, 
holnap neked. Ne felejtsék el: fordul a 
kerék. Ne felejtsék el: jön még kutyára dér.

A Budapesti Pincéregyletnek (ét
termi alkalmazottak) az 1908. évi 

működéséről szóló jelentése.
Tisztelt közgyűlés !
A beszámoló, amit a letűnt évről elő

terjeszthetünk, tartalom tekintetében messze 
elüt azoktól az évi jelentésektől, amelyek
kel normális viszonyok között élő egyesü
letek léphetnek a közgyűlés elé.

Ennek oka abban rejlik, hogy az elmúlt 
egyesületi esztendő munkásságát megbéní
tották azok a sajnálatosan kiélesedett belső 
viszályok, megbénították ezenkívül azok a 
tények is, amelyeket egyes lelkiismeretlen 
egyének elkövettek s amik leverőleg hatot
tak az egyesület vezetőségének, valamint 
a tagok összességének a közjó iránti érzé
kére.

Nincs oka a jelenlegi vezetőségnek, 
hogy a tisztelt közgyűlés előtt elhallgassa 
azokat a szomorú jelenségeket, amik a 
romlás lejtőjére vitték a Budapesti pincér
egyletet. Sőt kötelességünk ezeket feltárni, 
hogy meggyőződést szerezhessen a t. köz
gyűlés arról, miszerint a purifikáció mun
káját a legerélyesebben megkezdettük, 
hogy kíméletet nem ismerve, hozzáfogtunk 
a tagok vagyonával üzérkedők lehetetlenné 
tételére s hogy attól sem riadtunk vissza, 
hogy az illetők a büntető jogszolgáltatás 
kezeibe kerüljenek.

Tisztelt közgyűlés!
A néhány hónapi működésről, amelyet 

az egyesület vezetése óta kifejtettünk, a 
következőket ismertetjük röviden:

Minden ténykedésünkben megnyilvánult 
a demokratikus gondolkodás, hogy a tagok
nak az egyesület belügyeibe minél nagyobb 
beleszólást biztosítsunk. Ez okból rend
szeresítettük a tagértekezleteket, amelyeken 
minden olyan kérdést vita tárgyává tettünk, 
amely mélyen érintette a tagok érdekeit.

Ezek a viták nagyban fokozzák a tagok 
gondolkodásának élességét s életre hívják 
a lappangó tehetséget. Nem egy kiváló 
szónoka van a munkásmozgalomnak, aki 
ilyen vitáknak köszönheti, hogy kiváló 
népszónokká vált.

Sajnálattal kell azonban azt is felemlíte
nünk, hogy ezeken a legtisztább szándék
ból egybehívott tagértekezleteken a köte
les tiszteletet és egymás iránti szeretetet 
sárba tipró felszólalások hangzottak el, 
amelyek veszélyeztették az egyesület bel- 
békéjét.

Ezek a dolgok annyira elfajultak, hogy 
a vezetőség kénytelen volt erőteljes intéz
kedéssel elejét venni a romboló munkának 
és az illetőket kizárta az egyesületből.

A múltak tapasztalatain okulva, a vezető
ség haladéktalanul hozzáfogott a pénz
kezelés és adminisztráció teljes átreformá- 
lásához, hogy kizárttá tegyen minden bűnös 
visszaélést.

Az uj adminisztráció alapelve, hogy 
könnyen áttekinthető és ellenőrizhető legyen, 
amelyből minden tag, akinek kételyei van
nak, mindenkor meggyőződést szerezhet a 
tiszta gazdálkodásról.
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£ l’ogy még az emléke se maradjon 
a bűnöknek, a visszaélés alapját képező 
s komplikált juxta-nyugtázás rendszerét 
megszüntette a vezetőség és április elsejé
től a könnyen ellenőrizhető bélyegrend
szert léptette életbe.

A munkaközvetítés reformját szintén 
megkezdette. Április elsejével az ügyvezető 
köteles lesz naponta fél napot üzletek 
bejárásának szentelni, hogy kikutassa, hol 
van szükség éttermi alkalmazottakra azok
ban az üzletekben is, amelyek nincsenek 
velünk kollektív szerződéses viszonyban.

A munkanélküli tagokról nyilvántartást 
vezetett be és hogy az egylet anyagi ér
dekei is megóvassanak, kötelezte őket 
minden elhelyezés alkalmával a tagdíj- 
hátralék törlesztésére.

A munkában levők hátralékának meg
fizetésére szintén szigorú intézkedést lép
tetett életbe, amelynek máris mutatkoznak 
kedvező eredményei.

A kollektív szerződésszegéseket minden 
esetben a békéltető elé visszük, hogy meg
toroljuk a visszaéléseket.

Szigorúan ellenőrizzük, hogy kéz alatti 
elhelyezések ne történjenek a tagok rová
sára.

Tisztelt közgyűlés!
Fentiekben vázoltuk azt a munkát, amit 

részben már megvalósítottunk, részben 
pedig megvalósítani fogunk.

A becsületes törekvés nyilvánult meg 
mindenkor bennünk, hogy dolgozzunk, 
alkossunk mindig újat, mindig jobbat 
tagjaink érdekében.

Ha netán ebben a lázas törekvésben 
néha-néha tévedtünk — hisz emberi dolog 
tévedni —, úgy a t. közgyűlés ezt ne 
rosszakarafnak, hanem az emberi gyarló
ságnak tudja be.

Felemlítjük még, hogy a folyó évben a 
titkári állásban is változás történt és rész
ben ennek is betudható, ha jelentésünk 
nem teljes.

Ezekután tisztelettel kérjük a t. köz
gyűlést, hogy biiálja el működésűnket, 
éljen a kritika jogával, de. ne tévessze 
szem elől soha: hogy az igazságot kutatni 
lehet, de megtalálni nagyon nehéz.

Tisztelettel kérjük felmentésünket)
Testvéri üdvözlettel 

a vezetőség.

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

SZEMLE.
Borzalmak hazája,

Bródy Ernő orsz. képviselő a belügyi 
költségvetés alkalmával a magyarországi 
viszonyokról rettenetes képet adott, melyet 
itt adunk szaktársaink figyelmébe ajánlva. 
Ebből megtudható, mi kell a népnek, 
háború vagy jólét és belőle megérti min
denki, hogy a munkásmozgalmak törek
vései az egyedül becsületesek, mert csak 
ez küzd komolyan ezen irányzatok 
ellen. íme:

«1006-ban a halálozás 504.790-re rúgott, 
mely felülmúlta Németország halandóságát. 
Rettenetes a gyermekhalandóság. 640.000 
gyermek születik évente Magyarországon, 
ebből 12.000 halva. Az élve születettek 
közül meghalt egynapos 7500, egyhetes 
29.000, egyhónapos 25.000, mig egyéves 
korig több mint 150.000. A Magyarorszá
gon született gyermekek 5018 százaléka 
nem éli meg a 10 esztendőt. A nyomorúság 
következtében a gyermekek már anyjuk 
emlőjén válnak beteggé;

Az államok között Magyarország halad 
legelői e téren, melyet a rettenetes nép- 
pusztitó betegség, a tuberkulózis követ. A 
tüdővészesek száma az 500.000—600.000-et 
felülmúlja, melyből évente 70.000 elhal. 
Tehát meghal tüdővészes naponta az 
országban 200, mig egyedül Budapesten

8—10. A lakásviszony statisztikája pedig 
egyszerűen elrettentő. Az 1900. népszám
lálás alkalmával 7,805.742 lakházat olvastak 
össze, melyekből a gazdasági cselédeknek 
csupán 29.353 lakóháza volt, mig a legtöbb 
földinivesproletár az istállókhoz ragasztott 
odúkban tölti keserves életét. A lakóházak 
kétharmada agyag- és sártéglákból van 
építve, szalmával vagy náddal fedve. Buda
pesten a hivatalos felvételek szerint a laká
soknak 87°/0-a találtatott túlzsúfolva és 
egészségtelennek; még továbbá 1917 pince
lakás, 83.000 albérlő és 27.000 ágyrajáró 
tetőzi be a világváros rejtett szépségeit. 
Mindez azt bizonyltja, hogy Budapesten a 
lakosság legnagyobb része meg van fertőzve 
tuberkulotikus bacillussal.

És e rettenetes néppusztitó betegség 
megakadályozására semmit sem tesz a ma
gyar állam. Mig Németországban, ahol 
távolról sincs annyi tuberkulotikus, addig 
ott 37 népszanatórium, 10 kórház a fekvő 
tuberkulotikusok és 207 az ambuláns bete
gek (járó beiegek) részére áll rendelke
zésre. Mig nálunk csak magánadakozásból 
tartanak fenn 1—2 szanatóriumot.®

K enyéruzsora és szövetkezeti 
mozgalom.

Pár adatot teszünk egymás mellé. A 
budapesti pékek és sütők ipartársulata a 
következő gyilkosmódra emelte a kenyér
és sütemény árát a napokban:

Régi árjegyzék.
Friss sütemény árak:

ö darab — — — —....................... 16 fillér
3  » . . .  . . .  - . .  —  —  —  —  8  »

Öreg sütemény árak:
8 darab — ............. ............  — — 16 fillér

Kenyér árak:
Fehér, kilója -........ — — ------  34 . fillér
Félfehér. » ........................ - - -  30 >
Barna, » ........- -...................28 »

Uj árjegyzék.
6 darab .........-......................- 20 fillér
3 * —  ......... ............ - .........  10 »
1 » ............. - ........- — — — 4 »

Öreg sütemény árak:
8 darab kifli vagy tejeszsemlye — 20 fillér
7 » vizeszsernlye-................. 20 »

Kenyér árak:
Fehér, kilója -— ........  — — 40 fillér
Félfehér, » ..................—.........36 »
Barna, » ............ ...................32 »

A kenyér burgonyával készül. 1 darab
45 dekagramm súlyú rozskenyér 20 fillér.

B rüsszelben  másképp megy a rongy- 
szedés, ahol a munkások óriási fogyasztási 
szövetkezetét csináltak maguknak, amely 
már a munkások pénzén s az ő birtokuk
ban levő' óriási sütődét is felállította. Mikor 
a brüsszeli munkások nagy fogyasztási szö
vetkezete, a ^Maison du Peuple» a kenyér 
árát újra szabályozza, azt a következő ér
dekes módon adja a lakosság tudtára: 
Nagyobb számú munkás a cPeuple® fúvó 
zenekarának vezetésével bejárja a várost 
és a magukkal hozott transparenseken jel
zik a kenyér árát. A pékmesterek — akár 
tetszik, akár nem — kénytelenek a cPeuple* 
által megszabott árakat magukévá tenni, 
mert a fogyasztási szövetkezet nagyszabású 
sütödéje erősen uralja a piacot. Hogy 
mekkora e tekintetben a «Peuple» befo
lyása. a napokban leginkább bebizonyoso
dott. A kis pékmesterek, akik kivétel nélkül 
dühös ellenségei a fogyasztási szövetkeze
teknek, küldöttséget menesztettek a fogyasz
tási szövetkezet igazgatóságához, hogy vele 
a kenyérárak drágítása érdekében tárgyal
jon. Octer elvtárs, a «Peuple» üzletvezetője, 
fentartás nélkül elismerte, hogy az ezidő- 
szerinti magas lisztárak teljesen igazolják 
a kenyérárak emelését. Másrész* azonban 
a «Peuple» figyelembe veszi a napjainkban 
uralkodó nagy munkanélküliséget. Érre való 
tekintettel megengedhetetlen, hogy a nép
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legfontosabb élelmiszerének, a kenyérnek 
ára akár csak néhány fillérrel is emeltessék. 
A pékmesterek - mit tehettek egyeuet — 
hosszú orral távoztak és a kenyérárat nem 
emelték.

TTofban is másképpen megy. A Hofi 
sütőmesterek testületé nemrégen tudtára 
adta a lakosságnak, hogy a kenyér árát 
fontonként 1 pfenigge! leszállítják. Bizo
nyára nehezükre esett ez a vérveszteség a 
derék sütőknek, de nem térhettek ki előle, 
mert a szükség, illetve a fogyaszfási szövet
kezetek veszedelmes konkurrenciája egye
nesen rájuk kényszeritette ezt az elhatáro
zást. A fogyasztási szövetkezet ugyanis 
már január 1-én leszállította az egész ke
nyér árát mintegy 5 pfenniggel és ezidő 
szerint 12l/3 pfennigért adja a kenyér font
ját. Ha figyelembe vesszük, hogy a fogyasz
tási szövetkezet még 8°/0 nyereségvissza- 
téritést is ad tagjainak, akkor világos lesz, 
hogy a hofi pékmesterek meglehetősen 
szorongatott helyzetben vannak. Újabb 
bizonyítéka ez a fogyasztási szövetkezet 
áralakító hatásának, ami abban leli magya
rázatát, hogy a szövetkezet direkt forrásból 
szerzi be szükségleteit s ezenkívül a leg
modernebb technikai berendezésű sütödé
jében éjjeli és nappali üzemben a leg
praktikusabb módon állítja elő a tiszta és 
Ízletes kenyeret. A kis pékmesterek kezdet
leges berendezésükkel erre nem képesek, 
azért nem is versenyképesek.

Angliában  is másképpen megy. Mert 
valóban óriási jelentőségű az angol és 
skót nagybevásárló szövetkezeteknek azon 
közös elhatározása, hogy Kanadában egyen
lőre hat gabonaelevátorí építtetnek a kana
dai búza beszerzésének megkönnyitése 
céljából. Az elevátorok számát a legközelebbi 
években még szaporítani fogják. A két 
szövetkezeti nagybevásárló ezáltal abba a 
helyzetbe jut, hogy a nagykereskedő és 
ügynök teljes kizárásával közvetlenül a 
gabonatermelővel kerül összeköttetésbe és 
attól szerzi be szükségletét. Tudni keli, 
hogy az említett nagybevásárlóknak tengeri 
hajóik, malmaik és sütödéik vannak, akkor 
vagyunk csak képesek az elevátorok épí
tésének óriási fontosságát megérteni. Egyet
len szem hiányzik még, hogy a láncolat 
teljes legyen: a termőföldek összevásár
lása. Miután pedig az angol és skót nagy
bevásárlók már eddig is bírnak saját 
termőföldekkel és Ceylon szigetén saját 
teaültetvényekkel, nagyon közel van a 
lehetősége annak, hogy az angol és skót 
szövetkezeti tagok minden frázis nélkül, 
igazán a saját kenyerüket egyék. A saját 
termőföld szaporítása esetén ugyanis a kép 
ez: A szövetkezet a saját földjén termelt 
búzát saját elevátoraiba raktározza el; on
nan saját tengeri hajóin szállítja Angol- 
országba, saját malmaiban őrli lisztté, a 
lisztet saját sütődéiben süti kenyérré és 
juttatja tagjaihoz. Ez egy darab megvaló
sult jövő, amikor a termelő és fogyasztó 
érdekei nem ellentétesek, mert kiküszöböl- 
tetett minden fölösleges közvetítő és min
den — profit.

Ezekhez még csak egy adatot füzünk: 
Általános fogyasztási szövetkezet: Központi 
iroda: VII, Wesselényl-utca 18. Telefon 
80—58. — Központi áruraktár: VII. kér, 
Kazinczy-utca 22. sz. — 1. sz. üzlet: VII. 
kér, Kazinczy-utca 22. sz. — 2. sz. üzlet: 
IX. kér. Viola-utca 4. sz. — 3. sz. üzlet: 
Vili. kér. Illés-utca 4. sz. — 4. sz. üzlet: 
VII. kér. Elemér-utca 21. sz. — 5. sz. üzlet:
V. kér, Váci-ut 110. sz. — 6. sz. üzlet: 
Erzsébetfalva, Soroksári-ut 23. sz. — 7. sz. 
üzlet: Csepel, Templom-tér 17. sz. —
8. sz. üzlet: Mezőtúr, Újváros, Sugár-ui 
194/b sz. — 9. sz. üzlet: Újpest, Árpád
utca 10. sz. — 10. sz. üzlet: Kispest, 
Wekerle-utca 16. sz.

Kapitalizmus, klerikalizm us; a szo 
cializmus e kettővel verekszik s le 
fog ja  győzni.
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• KiíUÉSSEGÉDEK ROVATA •
Hogy dolgozik a szabad szervezet?

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

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

tanácsot s irányítást, 
közbenjárást m unkáltató  és munkás 

között felm erült ügyekben, 
oktatást,
a mozgalom  érdekében értekezletek 

s gyűlések rendezését, 
a harcok irányítását.
A kiadók iratul pedig az előfizetőknek 

a következő előnyöket nyújtja a havi 2
koronáért:

ingyenes jogvédelm et,
munkanélküli segélyt,
rendkívüli segélyt,
utassegélyt,
sztrájksegélyt,
könyvtárt,
m unkaközvetítést.
Ezeket fogja adni a lap szerkesztősége 

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

VI,, Kiráüy-utca 23, II. emelet 15.
Hivatalos órák d. e. 10—12-ig és d. u. 3—5-ig.

Telefonszám : 77—56.
A szerkesztés'1 teendőivel Vágó Béla 

elvtárs lett megbízva. A munkaközvetítés 
pedig ezentúl

7 7 -5 6
teleíonszám alól lesz lebonyolítva. Nem hisz- 
sziik, hogy legyen közöttünk egyetlen gyáva 
s buta lény, aki ne lenne haladéktalanul a 
lap előfizetője. Már szét vannak szórva a 
belépési nyilatkozatok s aki tudja, hogy 
mit jelent ez, annak bátran lehet a fülébe 
harsogni:

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

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

Mit akarunk?
Ezt megvilágítja a f. hó 5-én tartott 

nyilvános gyűléseink egyhangúlag elfoga
dott határozati javaslata, amely a követ
kezőképpen szól:

Megbízza a nyilvános gyűlés a szabad 
szervezet vezetőségét, hogy a budapesti 
kávéssegédek gazdasági követeléseit fog
lalja össze és követelje alkalmas időben 
a munkaidő igazságos beosztását, a szabad 
nap szigorú betartását, a kisegítő-rendszer 
kötelező alkalmazását, a magasabb bérek 
fizetését, az ügynöki elhelyezés tejes 
megszüntetését, a kizárólagos munkáltatói 
közvetilés megváltoztatását és a föpincérck 
munkaviszonyainak rendezését.

A 13 korona. A kávésipartásulat érde
mes elnöke a következő kommünikét adatta 
le a lapokba:

A budapesti kávésipartársulat választmánya 
március hó 7-én, délután Némái Antal ipartársulati
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elnök elnöklésével tartott ülésében határozatilag 
kimondotta, hogy a kávéházi felszolgáló személy
zetet továbbra is megilletik mindazok a gazdasági 
előnyök, amelyeket részükre a múlt évben felbon
tott kollektív szerződés biztosított. Kimodotta ehez 
képest a választmány, hogy a kávéházi felszolgáló 
pincérek részére a folyó évi április elsejétől kezdve 
az eddigi 12 korona helyett 13 korona heti munka
bér esedékes s körlevélben felszólítja a tagokat, 
hogy a jelzett időponttól kezdve a magasabb 
munkabért fizessék.

Azonkívül ugyanilyen értelmű körlevele
ket is küldött széjjel s ezzel azután úgy 
érezte magát, mint, aki a dolgát jól végezte. 
A Népszava a következő megjegyzéseket 
fűzi ehez a hirhez :

«Ma már a terror helyett ezzel a maszlag
gal szeretnék a munkások ifjú szervezetét 
tönkretenni. A munkásság nem szédül meg 
ettől a korszakalkotó határozattól, mert 
tudja, hogy amióta a kávésok ellenőrzése 
alatt állanak a kávéssegédek gazdasági 
érdekei, azóta minden megrosszabbodott. 
Ez a körülmény csak erősiti s előre viszi 
a szabad szervezetet, amely harcolni fog a 
kávéssegédek helyzetének javításáért, mert 
ez az egyetlen mód a helyzet javulásához, 
nem pedig a kávésok Ígérete, amelyben 
már annyit csalódtak a munkások. Kizárt 
dolog, hogy ez a 13 koronás javitás életbe 
lépjen. A kávésokra nincs semmi hatása az 
uszitó társaságnak. De ha megadnák, ez 
egygyel több ok a szervezkedésre, mert 
csakis az előretörő munkásmozgalomtól 
való félelem késztetné őket erre a lépésre. 
A béremelést s a helyzet gyökeres javítását 
csakis a szabad szervezet ereje, a munkások 
összetartása és harca fogja megszerezni.®

Ezekhez a szavakhoz csak a következőket 
füzzük hozzá. Egyik előkelő Andrássy-uti 
üzletben a munkáítató elvonta a heti fize
tést a fó'pincérektó'l. Az ipartársulat fülébe 
jutott a dolog s szerette volna a mozgalom 
elején kibuggyant munkáltatói jóakaratot 
besminkolni. Erre a kávés kijelentette és 
pedig az ősz elnöknek, liogv ne üssék bele 
az orrukat az ö legprivátabb dolgába, 
m ert k i fo g  lépni. az ipart éirsalaiból. 
Ez az egyik. Bauer mester, a budai Vigadó 
tulajdonosa és pedig a kutyaólban az ősz 
elnöknek kijelentette, hogy ő sem m i 
kö rü lm én yek  között meg nem  adja  
a 111 körönéit, A bércsonkitást nem tud
ják megakadályozni, a béremelést nem tud
ják megcsinálni; mit akarnak hát. Port 
hinteni a világ szemébe. A világ szemébe 
hinthetnek, de a kávéssegédekébe már nem. 
Azzal a koronával, még ha meg is adnák, 
nem fognak megvenni bennünket.

M enyország a kávésiparban. Az 
/1/v'Hft-kávéházban a nappali felszolgáló 
heti félnapi szabadnapot tart. A kilépett 
főpincér helyettese pedig egy és fél hónap 
óta nem tart kimenőt. A B u d a i Vigadó
ban  Bauer papa elbocsátott egy szaktársat, 
mert a pezsgőző vendégek által berondilott 
padlót nem  akarta  fe lm o sn i.

Ma azt állítják a tisztelt kávés urak, hogy 
ők azok, akik féltő gonddal őrködnek a 
munkásaik gazdasági érdekei fölött. Némái 
ur, interveniálni fog? Szeretnénk látni azt 
a kutyafáját. De siessen, mert ha ezt gyor
san el nem intézi, nem hiszünk a szavában 
semmit.

A kávésok közgyűlése. A közgyűlés 
Upor jegyében fog lefolyni. Az uszitás 
fogja ott ülni mámoros diadalát s az lesz 
utolsó fellobbanása és a rothadás végső 
processzusát Upor alelnöksége fogja ellátni. 
Mi nem beszélünk kárörömmel ma arról, 
hogy kénytelenek a sárga mozgalom teljes 
kudarcát konstatálni, hiszen ezt úgyis meg
jósoltuk. Csak pár tanulságos szót ki aka
runk emelni e pontban a jelentésből:

cA nagy lelkesedéssel fogadott mozgalom 
azonban — megvalljuk őszintén — nem 
részesült tagjaink részéről a kellő támo
gatásban és ámbár óriásinak mondható az 
áz eredmény, hogy munkásainkat két táborra 
osztotta és ezáltal a két régi szakegyesület 
erőszakos törekvéseinek véget vetett, ntind- 
azáltal teljes eredményt felmutatni nem 
tudott. Ennek okát társulatunk tagjainak 
közönyössége mellett még abban is talál

juk, hogy az uj egyesületet csak névleg 
vezették a munkások komoly elemei, a 
tényleges vezetés (a kávésoknak!) megbíz
hatatlan egyének kezében volt.»

Azonkívül nem beszélünk ijedelemmel 
azokról a biztos megállapításokról, amelyeket 
a jelentés a saját kutyaóljukról tesz. Mi 
eleve megjósoltuk, mielőtt elhagyta volna 
anyja méhét ez a korcsszülött, hogy nem 
fog megelégedést kelteni. Még ha nem 
1600. hanem 16.000 koronát is fognak 
rendőri dijakra előirányozni. Szép kis intéz
mény lehet az, amely csak rendőri őrizet 
mellett tud dolgozni. Erről ne. Mi csak a 
józan és intelligens kávésokhoz fordulunk. 
Nézzenek bele saját táborukba s rémülve 
fogják tapasztalni az erkölcsi züllést s azt 
a reszkető bizonytalanságot, amelybe az 
ipar jutott. Gondolkozzanak, a harcot azért 
vivták-e meg azzal a sok-sok áldozattal, 
hogy most és még mindig az áldozatok 
kilátása lebegjen a fejük fölött s újabb 
harcok bizonytalansága miatt reszkessenek. 
A harcot a békéért vívták. De az uszítok 
még ma is harcolnak. Nézzék meg a túl
oldali eredményeket. Az asztalosmesterek 
is harcba mentek munkásaik ellen. S az 
eredmény tizenhathetcs dühödt kizárás után 
semmi volt. A munkások szervezete harc- 
képes és harcolni akaró maradt s csak az 
ipar sínylette meg. Nézzék tneg, hogy dol
goznak a malmok, a milliós vállalatok, 
amelyek vannak olyan erősek a munkásaik
kal szemben, mint a kávésok. A malmok a 
felfüggesztett fuvaros szakegyesület helyett a 
szakszervezeti tanácscsal újból m eg
kötötték régebbi ko llektív  szerződésü
ket a kocsisok bér- és munkafeltételei 
dolgában s hivatalosan elismerték a sza k 
id]) m unkaközvetítését. Ugyanezen,szer- 
ződést kötötték a butorszállitók. Ok is 
hivatalosan elismerték a szabad szervezetet 
s megkötötték a szakszervezeti tanácscsal a 
szerződést. Azonban itt az ész dolgozott. 
Az ipar érdekének felismerése, intelligencia, 
nem pedig vadság, vakság s dühödtség, 
amely már, ugylátszik, csak erőszakos ope
rációval gyógyítható. Nem várjuk mi el a 
közgyűléstől a józan belátást, mert az 
intelligensebb kávésok reszketnek egy Upor 
terrorjától. De oda kell festeni azon köz
gyűlés falára a mene tekel upharsint. A győ
zelmi mámorba még oda fog csapni a 
munkásság ércökle. Ezt jó lesz meggon
dolni urak.

A m unkásság ellenségei. A legocsmá- 
nyabb nép a világon az indifferens munkás. 
Amikor a kávéssegédek szervezkedése és 
nehéz harcai meghozták a kollektív szerző
déssel a kávéssegédek helyzetének javu
lását és ezt mindenki élvezte kivétel nélkül, 
akkor nem lehet ma arról beszélni, hogy 
olyan sokan lehetnek a <még fel nem vilá
gosított testvérek». Ezek, akiknek egyébként 
exisztenciájukban sem okozna semmiféle 
emóciót, ha beiratkoznának a szabad szer
vezetbe, valami nagyzási mozdulattal jelen
tik ki, hogy ők nem csatlakoznak a moz
galomhoz . . .  Nincs bizalmuk . . .  Még nem 
ismerik . . .  stb. stb. Jó kifogásai a fehér- 
inges rabszolgának, aki vékony aranyláncá
nak csillogását bámulva, azt a bó'dületes 
marhaságot hiszi, hogy ő ur s nem munkás. 
Ez csak buta. De a gyávák, a félők, az 
anyámasszony katonái, akik a kifogásokat 
csak azért teszik, mert reszketve féltik azt 
a pállott, száraz kenyeret, amelyet úgy és 
akkor üt ki szájából a munkáltató, amikor 
neki jól esik, ezek már utálatosabbak. Ma 
nem a butaság s a gyávaság, az indifferen- 
tizmus átkos idejét éljük, hanem az önérzet, 
az öntudat, a bátor harckészség ragyogó 
pillanatát. Vigyázzanak ezek a távolmaradók. 
Mert nevük gyalázatára e lapban átadjuk 
őket a közmegvetés különféle visszatorlásá- 
nak. Nem kell ma félni senkitől és semmitől. 
Csak előre!

Miért küzdünk a kutyaól ellen. Azért 
mert alegaljasabbul visszaélJiatahtiával min
den, a munkáltató kezében levő közvetítő, 
mint ahogy az asztalosmesterek lapja el
kottyantotta és pedig a következőképpen :
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«Erre pedig csakis egy mód van s ez 
az, ha minden kartárs tagja lesz a szö
vetségnek s mint ilyen, csakis a saját 
munkaközvetitőnkből fogadunk fel se<*é- 
det. Az a segéd, akit a mi közvetítőnk 
helyez el, a szervezeten kívül áll s igy 
aria számíthatunk. Feltétlen szükséges 
azonban, hogy a kartársak csakis a köz
vetítő utján vegyenek fel munkást. Szük
séges ez részben azért, hogy igy nem 
kerülhet műhelyünkbe idegen, izgága és 
izgató elem, de szükséges azért is, hogy 
igy a munkaközvetítő minden egyes 
munkás fölött felügyeletet gyakorolhas
son a mi s egyben a munkások érdeké
ben is. Mert például ha egy ilyen köz
vetíteti munkás rászolgált, a közvetítő 
egy-két hétig nem közvetíti, ezzel bün
tetve meg a bűnöst, hogy igy ideje 
legyen elmélkedni tette fölött.*
Ez kel! a munkáltatóknak és pedig mind

egyiknek. Asztalos eivtársaink már jól ol
dalba rúgták a kutyaszövetséget, most 
rajtunk a sor.

szabad szervezetünk deficittel dolgozott. 
De azért nyakra-főre mindenki kapott 
lapot, még az is, aki legnagyobb ellensége 
volt a szervezetnek. Ne felejtsük:

A  szaklap sok pénzbe k e r ü l !
Aki nem fizet elientállást, de azért zsebre- 

vágja a lapot, < az munkástársainak a ve- 
rejtékes filléreit lopja h  Ezért természetes, 
hogy_ április elsejétől kezdve csak elő
fizetők  kapnak lapot.

Éttermi segédek 1 Be a szabad szer
vezetbe, vagyis :
váltsátok k i  a pénzbeszedőnél a havi 

előfizetési nyug táka t t
Hisszük és reméljük, hogy nem lesz 

közietek egy áruló, gyáva és ostoba sem, 
aki ne sietne a szaklapnak, egyetlen erős 
és független fegyverünknek az előfizeté
sével.

Szaktársak! Sok az alattomos és elbiza
kodott ellenségünk, nehéz jövő, nagy 
harcok előtt állunk, ezért tehát haladék
talanul

Azon kávéssegédeket, akiknél &'könyv
tárból könyvek vannak, figyelmeztetjük, hogy 
azokat a lehető legrövidebb idő alatt, leg
később egy héten belül, annyival inkább 
szolgáltassák be Keszey Flóris elvtársnak, 
mert ellenesetben névszerint lesznek fel
szólítva.

szAllodhi és éttermi

Reform ok a m ozgalom ban.
A szabad szervezet az éttermi segédek

nek egyedüli vára, melyben az összetartás 
erejével mindig jobb eredményeket bírnak 
a munkafeltételekben kivívni. A szabad 
szervezet a szaklappal az egyedüli fegyver, 
melylyel sikeresen bírnak hadakozni a sok
féle ellenséggel. A szabad szervezet nem 
egyéb, minthogy minden éttermi segéd a 
m agyarországi szállodai, étterm i és 

kávéházi a lka lm azottak szaklapja  
köré csoportosuljon. Az eddigi nehézkes 
és komplikált «e!lentállási könyvecske és 
bélyegrendszers helyett a szaklapnak havi 
előfizetése lépett. A mai naptól kezdve az 
éttermi segédek szabad szervezetének csak 
az lesz tagja, aki a szaklapra előfizet és 
azt igazolványnyal bármikor igazolni is 
tudja. Április elsejével az eddigi szabad 
szervezeti könyvecske megszűnt és helyébe 
a szaklap

Igazolvány
lépett. Akinek nem lesz ilyen igazolványa, 
aki nem fog előfizetni a szaklapra, az nem 
lesz szervezett éttermi segéd, az nem más, 
mint «pecsovics», az árulója lesz munkás
társainak.
A  pénzbeszedő az előfizetési nyugtákat 
szét fogja hordani az összes üzletekbe és 
igy mindenkinek alkalma lesz gyorsan  
előfizetni a szaklapra. A lapot az elő
fizetőknek postán küldjük, az expedíciót 
az éttermi segédek szervező bizottsága végzi, 
amely ezentúl havonta pontos kimutatást 
fog hozni a szaklap bevételeiről és ki
adásairól, hogy mindenki a szabad szer
vezet működését ezentúl

szigorúan ellenőrizhesse.
Szomorúan kell megállapítanunk, hogy 

a múltban az ellentállási járulékok be
fizetése a leghanyagabbui lett kezelve az 
éttermi segédek részéről. Ennek a hanyag 
nembánomságnak meg kell szűnni I Ezt 
csak úgy vagyunk képesek, ha a bélyeg
rendszert sutba dobjuk s helyette a havi 
előfizetést léptetjük életbe. Eddig 1—2 
bizaimiférfiun és 1—2 öntudatosabb éttermi 
segéden kívül, akik önként fizették ellent
állási járulékaikat, az üzletben lévők na
gyobbik része szabad szervezeti járulékot 
majdnem semmit sem fizetett, úgy hogy

be a, szabad! szervezetbe!

Éttermi segédek — a Népszaváért.
A Népszava előfizetőinek lelkes harcosai 
közé ismét számosán csatlakoztak kö
zülünk. Az Erdélyi borozó, Dukász-ét
terem és a Konkordia élelmezési szövetség 
Váci-uti éttermének személyzete házi ér
tekezleteken elhatározta, hogy az ott dol
gozó éttermi segédekre kötelező a Nép
szava előfizetése. E határozatot szaktársaink 
rögtön végre is hajtották és a Népszavára 
előfizettek.

Az elb izakodott pióca. A Vendéglős- 
Iparíársulat «ingyenes közvetítőnek* csúfolt 
kopasziójában, hol Jankai pincérügynök 
végzi a vendéglősipar segédszemélyzetén 
fényes műveleteit, kitört a háború. Ne 
tessék félni, csak arról van szó, hogy 
Jankai piócának roppant fájt múlt számunk
nak az a cikke, mely alaposan leszedte az 
ügynöki svindliről a keresztvizet. Jankai ur 
ezen annyira felháborodott, hogy ha vissza 
nem tartják, hát — sztrájkba lép. Azonban 
a segédszemélyzet szerencsétlenségére meg
gondolta magát és tovább végzi az ipar
társulat védnöksége alatt az üngyenes» (?) 
közvetítést. Dühében szitkokban ad ki
fejezést és egy Andrássy-uti főpincérnek 
ki is jelentette: «hogy hát hiszen nem baj, 
Napóleon is nagy ember volt, róla is 
sokat írtak*. Ez az elbizakodott pióca 
Napóleonnak képzeli magát az ipartársulat 
közvetítőjében. Az éttermi segédeknek fel 
kell világosítani a segédszemélyzetet és 
figyelmeztetni őket az ingyenes kopasztó 
Napóleonjára. Kisérjék napóleoni had
műveleteit éber figyelemmel és esetleges 
bátrabb operációit jelentsék be rögtön a 
szervező bizottságnak. Ez igazán nem 
ártana.

A B. P. E. nagy bálja a Royalban.
Március hó 4-én tartották meg az éttermi 
segédek a B. P. E.-nek évi rendes nagy 
bálját. Túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy 
amióta a pincéregylet tagjai az évi bált 
önállóan rendezik, az idei várakozáson 
felül sikerült és úgy anyagi, mint erkölcsi 
sikerben messze felülmúlta a tavalyit. A 
sikert a rendezőségnek köszönhetjük, annak 
a százas bizottságnak, amely a fővárosi 
szállodák szaktársaiból, a belvárosi üzletek 
éttermi segédeiből és a B. P. E. kebeléből 
alakult Egyetértés Sport-Club tagjaiból ke
rült ki. Őszintén megírhatjuk, hogy a bál 
anyagi és erkölcsi sikere nekik és legin
kább a Hungária nagyszálloda szaktársai
nak köszönhetjük, akik önfeláldozó sikerrel 
láttak hozzá a rendezés fárasztó munkájá
hoz. Különben, hogy a belvárosi üzletek
ben dolgozó szaktársainknak mennyit kö
szönhetünk, bizonyítja a felülfizetéseknek 
következő kimutatása, melyet úgy a bál
rendező bizottság, mint a B. P. E. választ
mányának megbízásából ezennel hálás 
köszönettel nyugtázunk.

Baar József 20.—, Csillaghegyi forrás 
6.—, Barrensfeld 20.—, Első budai szlkviz-

gyár 20.—, König Jakab és Oross Samu

a ése Hungária-szálloda 495.—, Unio- 
10.— C. Burrian 15.—, November 

Mór 3.—, Varga János gyűjtése 16.—, 
Burckhardt Pál 2.—, Nagy János gyűjtése 
201.—, A. Ö. 4.—, Schreiner 4.—, Mus
kátli-asztaltársaság 7.—, Dr. Hoffmann 3.—, 
Láng M. 6.—, Biró Dénes 3.—, Reinbrecht 
Dezső 4.—, Kopcsinovits A. 6.—, Mosko- 
vitz S. 2.—, Kiss Lajos 3.—, Gombos Sán
dor 6.—, Moha Gyula 5.—, Lodi Antal
4.—, Márk Károly 10.—, Benedek Rafael 
25.—, Schmidl Károly 25.—, Haas Imre 
10.—, Beretvás és Sarlós 10.—, Krondorfi 
kutvállalat 10.—, Winter Miksa 10.—■, Petá- 
novits József 20.—-, Verbőczy Lajos 10.—, 
Endersz János 5.—, Rozner Ede 2.—, 
Littke 10.—-, Haas Sándor 3.—, Németh 
Károly 5.—, Berndorfi fémáru-gyár 5.—, 
Abeles Dávid 6.—, Szimon István 3.—, 
Wagner és társai 10.—, Meinl Gyula 6.—, 
Rendes Izidor 5.—, Hűttl Tivadar 10.—, 
Kremer F. utódai 6.—, Balassa Ferenc 5.—, 
Frohner J. 10.—, Marencsics Ottó 10.—, 
Magyar gázizzófény r.-t. 10.—, Simon Imre 
10.—, Unió-szikvizgyár 6.—, Borhegyi F. 
6.—, Pelzmann Ferenc 10.—, Reininghaus 
Testv. r.-t. 10.—, Haggenmacher Henrik 
20.—, Első magyar részvény-serfőzde 50.—, 
Gyártelep serfőzde-r.-t. 10.—, Saxlehner 
András 6.—, Édeskuty Lajos 6.—, Lukács 
Sándor 3.—, Waldmann Imre 10.—, Schul- 
tes Ágost 10.—, Haas és Czizek 6.—, 
Szikszay Ferenc 6.—, ifj. Sprung János 
10.—, Mattoni 6.—, Asboth János 10.—, 
Fischer Miksa 10.—, Ruda és Blochmann 
10.—, Berkovits Károly 5.— kor., összesen 
1326 kor.

Mesés étvágy. A napokban egy pár 
hónapos Berliner Tageblatt akadt a kezünkbe. 
Eme előkelő polgári lapnak a megjegyzé
seit a római vendéglős-kongresszusról 
szóról-szóra közöljük:

«A napokban a világ minden részéből 
1700 cilinderkalap adott egymásnak találkát 
Rómában. Mindegyik kalap oly derék és 
harcos egyén fején díszelgett, akiket a 
klasszikus ókorban caupo atque mallgnus 
(a rossz korcsmáros) névvel illettek. A szál
lodások kongresszusának ezen 1700 részt
vevője szép, de kissé terjedelmes életpárjával 
jelent meg Rómában. A korzón napokon 
át lehetett látni, miként sétálnak ezek a 
feketébe öltözött — mintha bölcsészek 
vagy tanárok lettek volna — urak. Mert 
minden szállodatulajdonos kötelességének 
tartja, hogy Rómában — ahol a cilindert 
csak hallomásból ismerik — nemcsak ily 
kürtőt nyomjon a fejébe, hanem hogy 
udvari tanácsos arcot is vágjon hozzá. Sőt 
ezek az urak a kongresszus jelentőségét 
oly komolyan vették, hogy a nagy ban
ketten . .  . rendjelekkel való megjelenést 
Írtak elő. Az ilyesmi is idegen az olaszok 
előtt, akik csupán a nagy hivatalos pará
déknál tűzik fel érmeiket, nem pedig a 
kartársak körében megtartott dinom-dánom 
alkalmával. A kongresszusi viták nagyon 
soványak voltak, de annál kövérebb vott 
a tisztelt vendégek számára készített ételek 
sorrendje. Valóban csoda történhetett, hogy 
ezen 1700 szállodatulajdonos nem halt bele 
ama lukullusi élvezetekbe, melyekben római 
kartársaik részesítették őket. Ha e derék 
emberek nem lettek volna hivatásból 
immunisok az ilyesmi iránt, úgy általános 
szállodás járványnak kellett volna kitörni 
Rómában. Íme, mi mindent fogyasztottak 
el a szállodások az ünnepi ebéden: 
380 kiló pisztrángot, 280 kiló sültet, 480 
kiló baromfit, 1700 kosár földiepret, 8000 
üveg pezsgőt, 4000 üveg bort. Az asztalok 
hossza 500 méter volt; 10.000 pohár állott 
rajtuk. A konyháról és kiszolgálásról 60 
szakács és 640 pincér gondoskodott.

K öszönetnyilvánítás. Ezúton fejezem 
ki hálás köszönetemet a B. P. E. azon 
tisztelt tagjai iránt, akik elhunyt férjem 
temetésén megjelentek és részvétükkel eny
hítették mély fájdalmamat.

Budapest, 1909 március 17-én.
Özv. Szuhaj Mihdlyné.
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Nyugtázás. Özv. Szuhaj Mihályné segé
lyezésére a kővetkező' önkéntes gdományok 
folytak b e : Kugler Jánosné gyűjtése 10.90, 
Dajka Ferenc és Lukács Lajos gyűjtése 
38.20, Német György gyűjtése 15.88, Sas- 
kovszky N. gyűjtése 16.08 kor., összesen 
81.06 korona.

Fenti összeget köszönettel felvettem.
Özv. Szuhaj Mihályné.

Előttünk :
Faragó Dezső,
Vassel Gusztáv,
Terik Mátyás.
Kabarett-est a B. P. E.-ben január

20-án. A múlt télen tartott három tánc- 
mulatsággal egybekötött kabarett-estélyek- 
kel az éttermi segédek meg lehetnek elé
gedve. A január 20-án megtartott mulatsága 
a B. P. E. állandó vigalmi bizottságának 
azonban várakozáson felül sikerült. Nem 
volt a fővárosban olyan szálloda, étterem, 
kis- és nagyvendéglő, amely legalább 
egy-két szaktárssal ne képviseltette volna 
magát.

A mulatságon a következő' felülfizetések 
történtek, melyekért a vigalmi bizottság ez
úton fejezi ki köszönetét:

Uray Ödön 3'—, Pozsgay Lajos 1-—, 
Oláh Vince 5•—, Szabó Lajos — 60, Viz- 
váry Bála 5á—, Kohn Miksa —'60, Kurz 
János —-80, Haász Imre 4-—, Biró Dénes 
1-—, Aczél Miksa 10-—, Beer László 2-—, 
Klemenz Frigyes 3-—, Dékány Sándor 
5-—, Jaurek Stefiké l1—, özv. Mózer Jó- 
zsefné, vendégló's 5-—, Tauber Simon 2 —,

Gremen Lajos 2-—, Förster-étterem segédei 
5'40, Szabó Lajos 1 — Pollák Sándor, Ár
pád-kávés 20'—, Istenics Gusztáv 1'—, 
Csik Gyula 4 —, Steinfeld Károly 1—, 
Kopcsinovics Antal 4-—, Bokros Ferenc 
2 —, Bartha Albert 1-60, Neuwirth Pál 
1'—, Kis Aladár 2'—, Varga Ferenc 2'—, 
Lika Kálmán 1.—, .Kovács Dániel 6'—, 
Blázi Vilmos 1'—, Ábrahám Vince 1'80, 
Mihalecz József 2 —, Törley pezsgőgyár 
20'—, Asbóth Zoltán 1'40, Baumann Illés 
l -—, Faszler Hugó 1'—, Scholt Viktor 
1'—, Mitrovácz Adolf 4-—, lmencsek N. 
4'—, Csermák József 5-—■, Schuller-étterem 
4'10 kor. Összesen 149'30 kor

Végül kijelenthetjük, hogy a jövőben 
sohase kívánjunk sikerültebb mulatságokat, 
mint az elmúlt tél táncestélyei és báljai 
voltak, melyek úgy a B. P. E.-nek, mint 
az éttermi segédek mozgalmának az érde
kében inegbecsülhetlen anyagi és erkölcsi 
gyümölcsöket teremtenek. Viszonlátásra a 
legközelebbi — kabarén. Z s .........

Értesítjük tagjainkat, hogy 1909 áp
rilis 1-től a Budapesti pincéregylet idő
szakonként megjelenő egyesületi hivatalos 
szaklapot fog kiadni, amelyet a tagok 
mindenkor díjtalanul átvehetnek a titkár 
ságban.

Az egyesületi közlöny tartalmazni fogja 
a békéltető bizottság határozatait, a választ
mányi ülések jegyzőkönyveit és egyéb 
hivatalos közleményeket. A választmány.

Van-e fekete lista ? Töblt esetben 
megnyilvánult jelenség arra engedett kö
vetkeztetni, hogy az ipartársulat részéről

fekete lista vezettetett be, hogy ezzel lehe
tetlenné tegyék egynéhány agilis tagunknak 
a megélhetését s földönfutóvá tegyék őket.

Ezek a jelenségek arra késztették a bé
kéltető bizottságot, hogy az ipartársulathoz 
hivatalosan kérdést intézzen a február 22-én 
tartott békéltető bizottsági ülésen.

Az ipartársulat részéről a titkárság a leg
határozottabb kijelentéssel tagadta a f e 
kete. lista  létezését.

Mi a magunk részéről természetesen 
tudomásul vesszük ezen kijelentést, azon 
fentartással, hogy az egyes ipartársulati 
tagok igenis megegyeztek abban, hogy hét 
éthordót nem fognak alkalmazni. Az illetők 
neveit nyilvántartják és közvetítés esetén 
nem fogadják őket munkába.

Az ipartársulatnak nincs erről tudomása 
— mondja a titkár ur —, tehát nem is 
gyakorolhat erkölcsi befolyást az illető 
főnökökre.

Ennélfogva magunknak kell gondoskod
nunk arról, hogy az illetőkkel szemben 
erélyesen állást foglaljunk.

Nem fogunk visszariadni semmiféle esz
köz alkalmazásától, hogy észretéritsük 
azokat az urakat, akik minden tisztességet 
félretéve, a fekete lista erkölcstelen fegy
verét alkalmazzák egyesek ellen, akik be
csületesen megfelelnek az éttermi alkal
mazottak iránti kötelességeiknek.

A főnök urak fekete listájával szemben 
mi szembe fogjuk helyezni a munkás
szolidaritást.

Meglátjuk majd, melyik lesz erősebb a 
küzdelemben.

A Budapesti Fincéregyietnek az 1908. évről szóló zárszámadása.
Tartozik (Vagyon). V ü g y O U ltie r lc g j .  (Teher) Követel.

K f K f
1908 12 Pénztárkészlet leltár szerint— — — ......... 106 02 1908 2 Özv. gr. Lazánczky B.-né alapitvány-számla 2000 _

dec. 31 én 15 Leltár-számla (10% leirással) — ........... 127SS , 49 dec. 31-én 4 Kamtncr Ernő alapitvány-számla — — --- 2000 —
15 Helyes2kőzlö leltár (10% leírással) 1473 j 36 5 Frohner János alapitvány-számla — — — 10000 —
45 Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület I 24 Tartalékalap-számla ....................— — — 1386 40

folyó szám lája------ — — — — — 2225 I — 07 Vagyonmérleg-számla— — ------ . . . -------- 565 50
58 Magyarországi pincéregylet számlája--- - 1833 i — 77 Leiét-- — — — ....... - — — —- --- — — 20 —
61 Magy. kir. pénzügyminiszteri hitelügyi cső- 82 Biztositék-r,zárnia (pénzbeszedő-óvadék) 180 —

port III. osztálya ........  ............. 10000 ! — S2 Szeifert Henrik— .......................................... 1447 _
67 Fogyasztás-számla (italkészlet)........ — --- 250 i - 10 Tőke-számla (törzsvagyon) — — — — — 31836 91
72 Házbér-számla (előrefizetett házberért) — 520 1 —
74 Könyvtár-számla — — ..............  — — — 2309 1 88
76 Kártya-számla (készlet) — ........  — — — 30 j -
79 Utiköltségelőleg-számla — — — — — — 67 1 34
79 Előleg-számla — — — ............- — — --- 1051 i 75
79 Szaklaphirdetés-fzámla .........................  — 1154 1 55
30 Khogler Oyőzö számlája — — .............. 186 1 16 N.
81 Pesti hazai első tak.-pénzt.-egyesület (betét) 4202 ! 76 N.
52 Czerman J . ................. -  ......... — — — — 572 1 50
67 Tagdíj (hátralék) — ........  - .................. — 1067.0 — \

49435 SÍ 49435 81

Veszteség- és nyereség-számla.
K | í K f

1908 13 Temetkezési költség-számla — — - — -- 280 — 1908 67 Tagdij-számla — — — ------ — — — — 23989 _
dec. 31-én 15 Leltár-számla (10% leirással) --* — — — 1419 i 83 dec. 31-én 70 Behatási dij-számla — — — — — — — 938 _

22 Hirlap-számla — — — — ....................... 17S 11 76 Kártya-számla - — — — .............. — — 275 7150 Fizetés-számla (személyzeti illetményekért) 10850 ! 74 81 Tekeasztal-számla— --- — — ................... 3116 1903 Helyeszközlő leltár-számla (10% leírás) - 163 70 83 Bankkamat-számla- — — ......... — ........ 376 45
08 Fogyasztási számla — .........................  - lül i 11 10 Tőke-számla (apadás)............................... — 931 4472 Ház bér-számla— ---------- ---- — — — — 0493 33
72 Szaklap-számla........  — — — — — ........ 1200 1
74 Könyvtár-számla (lü"'a leírás) -- — — — 256 ! 6580 Jogvédelem-számla — — ..............  -- 869 i 44
81 Rendkívüli segély-számla...........  -- — — 315
74 Általános költség-számla— — — — — 7468 88

29626 | 79 29626 79
1

Tőkeszámla.

1908
dec. 31-én

Veszteség- és nyereség-számla (folyó évi
apadás) ................. -  — ..................-  —

Vagyonmérleg egyenlege (törzsvagyon) --

K

931
31836

f

44
91

32768 35

K f
1908 Vagyonmérleg-számi (uz év elején lévő

dec. 31-én vagyon összege) — — — — .............. 32768 35

32768 35

A fenti számlákat----------------------- - t6 , . „
vagyoumerleget cs a veszteség- és nyereség-számlát helyesen összeállítottnak nyllvániti 

Budapest, 1900. évi január hó 1-én. ’ 1
mellékletekkel^ cs^künjrvekkel együtt pontosan megvizsgáltuk, a főkönyvvel összeegyeztetve rendben találtak, miért is a fenti

Kopcsinovits Antal 
alelnők.

V/’asse! G u sz tá v  
elnök.

l .u h a  K á lm án , B irő  D énes, C se le  L a jo s ,  
számvizsgálók.

Nagy László 
pénztáros.



1909 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 7. oldal

a KÁVÉFŐZŐK ÉS ■

K K D iíH ilíG É lYEK  ROVATA ■

A kávéfőzőkhöz és konyha
legényekhez.

Az a nagy múlt, amely a kávéfőzők és 
konyhalegények harcos dicsősége volt, ma 
újra kísérteni kezd. Kisért a múlt, mert sok 
oka van rá. Azok a bérek, amelyeket a múlt 
kivívott, azok a bérek ma kisebbedni kezde
nek. Kisebb lesz az még az árulóknak is. 
Kisért a múlt, mert az a harci bátorság, 
amely ott tüzelt a múltban, mintha elszállt 
volna. Kisért a múlt, mert a megteremtett 
összetartás, testvériség helyett kezdi felütni 
fejet a visszavonás, a személyeskedés ördöge. 
Kisért a múlt, mert a múlt ezt el nem néz
heti. Ez a múlt bele van vésve minden 
konyhai munkás leikébe, szivébe s épp 
akkor, amikor a legnagyobb szükség van 
rá, kezd ott izzani az igazság betűje.

Az igazság betűje pedig igen egyszerű 
szavakkal beszél.

Szociáldemokraták vagytok, az emberiség 
nagy harcának, az emberi igazságnak s jó
létnek katonái, ezeknek más embereknek 
kell lennie, mint a közönséges embereknek.

Mert a munkásmozgalom mit akar? Hall
gassátok csak meg. Ezt nekünk egy német- 
országi kávéfőző' elvtársunk irta. Hallgassá
tok meg aranyszavait:

Miért vagyok szervezett munkás ?
Mert van bátorságom hozzá, hogy 

szaktársaimmal összetartsak, becsületesen 
követeljem azt, ami bennünket megillet.

Mert azt akarom, hogy minden férfiú
nak, minden nőnek és minden gyermeknek 
ebgendő jövedelme legyen, jó táplálkozás
ban, jó ruházatban részesüljön és legyen 
elég ideje arra, hogy az életet élvezhesse.

Mert a szenny és a butaság ellen, ámde 
az egészségért és tudásért dolgozom.

Mert többre becsülök egy becsületes 
embert, ha az rossz ruhában jár is, mint 
egy telterszényü szamarat.

Mert a szervezett munkást mindenki 
becsüli, kivéve amaz érdekelt ellenségeket, 
kiknek a véleménye nem a s z ív  érzése, 
hanem a zsebérdek szerint igazodik.

Mert tudom, ha járulékaimat kifizetem, 
azzal közös érdekeink istápolását segítem 
elő ; esetleg ezzel egy éhező nő vagy gyer
mek könyeit törlőm le.

Mert inkább megküzdök az ellenségek 
egész csordájával, semmint hogy magukra 
hagynám munkástestvéreimet.

Mert több kenyérre, több életre és keve
sebb kizsákmányoltatásra törekszem. Több 
húst — kevesebb fényűzést! Több kisebb 
szép lakást — kevesebb palotát! Több 
tudást — kevesebb babonát! Több boldog
ságot — kevesebb földi poklot! Több 
egyszerű ruhában járó tisztességes nőt — 
kevesebb puccos dámát! Több boldog 
házaspárt — kevesebb piszkos és iszákos 
férfit és nőt! Ezeket akarom, mert szerve
zett munkás vagyok.

Hát ha ezekért akarunk küzdeni, akkor 
legyünk emberek. Legyünk hűséges katonái 
mozgalmunknak, akiknek csak egy eszköze 
van, a szervezet, egy célja, a szaktársak 
boldogitása, egy érzése, a bátorság s áldozat- 
készség s nincs az a fekete pokol, amelyet 
meg nem döntenénk. Testvérek voltunk az 
örömökben s eredményekben, legyünk 
testvérek a harcokban s szenvedésekben. 
Így győzni fogunk. Egy öreg kávéfőző.

Gyászjelentés. Lapunk más helyén 
olvasható, hogy a kutyaólban voltak né- 
liányan, akik rámutogattak egyes szak
társakra, 'hogy ezek átjárnak a szakegyletbe, 
ne tessék az elnök urnák munkát adni 
nekik*, mások pedig a legmocskosabb rágal
makat szórták a vén elnöknek egyletünkről 
s ezeknek a szakmánkat egyéb is iszákos- 
sálukkal s teljes megbízhatatlanságukkal s 
piszkos, ronda munkájukkal bemocskoló 
fráteroknak a nevét sikerült megtudni, mit 
is ezen gyászkeretben bemutatunk. Akik

ismerik ezeket a gyászalakokat, valóban 
nem állhatják meg undor nélkül, hogy ilyen 
fráterokat ölelt keblére az ősz fürtü elnök, 
íme, itt vannak a mocskos alakok:

+
Anderkó Sándor (százas) a fővezér, 

Tímár János az alvezér, Katona József, 
Lakopál Imre és Martinkovics a legé
nyek. Köpés a hamvaikra!

Pályázat."A budapesti kávéházi alkal
mazottak szakegyesülete a titkár lemondása 
folytán titkári állásra pályázatot hirdet. 
Pályázótól megkivántatik, hogy az admini
sztratív munkákban teljes jártassággal bírjon, 
agitációs és szónoki képessége legyen. 
Ezenkívül a szaklap szerkesztéséhez is 
értsen. Pályázhat a szociáldemokrata párt 
minden tagja. Kezdőfizetés havi 120 korona. 
A pályázati határidő március 20. Az állást 
április 1-én kell betölteni. Pályázatok zárt 
borítékban Szabó Imre, Akácfa-utca 51. sz. 
alá intézendők.

KÜLFÖLD.
A „genfisták" m unkaközvetítése.

Idei naptárunk már alaposan bemutatta a 
«Oenfi szövetséginek, Németország e leg
veszedelmesebb sárga pincérszervezetének 
a garázdálkodásait. Ezeknek a sárga urasá- 
goknak — amint bennünket a nemzetközi 
titkárság értesít — legújabban a munka
közvetítés terén nyílik bő alkalom a foguk- 
fehérének kimutatására. Ez a munkaközve
títés egy különös világot vet a genfisták 
taktikájára. Tudvalevő, hogy Németország
ban a mi testvérszervezeteink a vendéglős 
és kávésipar összes alkalmazottait magukba 
foglalják. így a'genfi szövetség is nemcsak 
pincéreket és szakácsokat, hanem házi
szolgákat is közvetít, amennyiben az egyesü
leti törvény ezt Németországban meg
engedi.

A genfi szövetség - Klubbházának > Berlin
ben történetesen szüksége volt egy házi 
szolgára. Erre az állásra ők maguk közve
títettek maguknak egy fiatal embert 12 M. 
havi fizetéssel és ezért a közvetítésért 10 M. 
dijat követeltek tőle, Rövid időre «kör-házi 
szolgájukból® csináltak egy «büffés pincért*, 
vagyis előléptették, anélkül, hogy azért 
magasabb fizetést adtak volna neki. Ez az 
előléptetés a t. sárga Bureaux szemében 
egy újabb állást, tehát egy újabb közvetítést 
jelentett s ezért az illetőnek további 5 márkát 
kellett kiszurkolni.

Meg kell állapítanunk, hogy az ügynöki 
rendszer sem szemtelenebb ennél az el
járásnál. És még hozzá a genfi urak azt 
hirdetik, hogy ők a munkaközvetítés ki
növései ellen küzdenek.

Amint értesülünk, a genfisták a tagokat 
illetőleg is megváltoztatták már álláspontju
kat és ma már «közönséges Hausdienere- 
ket® is felvesznek a genfi szövetségbe. Ez 
azért van, amint a fáma mondja, mert a 
pénztárban nagy a dalles, tehát «mindent:> 
el kell követni, ami pénzt hoz a házhoz. 
Persze, ami elvtársaink, a «Gastwirtsgehilfen 
Verband®, kezdi lecsapolni a sárgákat és 
ma már a házi szolga tagok pénzének sincs 
szaga az előkelő és híres cGenfer Verband®- 
ban. Tempóra mutantur!

A „D eutscher Kellner-Bund" díj
ta lan  m unkaközvetítése. A genfisták 
után a német Keilner-Bund Németország 
legmocskosabb sárga pincér-intézménye. Ók 
szintén azt hirdetik, hogy az iparszerü 
munkaközvetítés ellen küzdenek. Hogy ez 
az intézmény hogyan néz ki, a kővetkező 
példa mutatja:

A D. K.-B.-nak Aachenbe egy házi szolgát 
kellett volna közvetíteni. Ezért a közvetítés
ért 5 márkát követelt. Az illetőnek nem volt 
5 márkája, illetve utolsó garasait nem akarta 
«illetékekre* kifizetni és állását elfoglalta 
anélkül, hogy előre fizetett volna.

Mi, magyarok, azt hisszük, hogy a D. K.-B. 
egy munkásszervezet akar lenni és a segéd- 
személyzethez tartozó házi szolgának halasz
tást adott. Óriási tévedés! Alig, hogy a 
házi szolga elfoglalta állását, a D. K.-B. 
megbízottja, az ügyvezető megjelent a 
szállodásnál, kinek bejelentette a házi szolga 
borzasztó cselekedetét, vagyis, hogy állást 
mert elfogadni anélkül, hogy a «közvetitő- 
dijat® előre megfizette volna. A szálloda- 
tulajdonos ur persze készséggel ajánlkozott 
és a következőket jelentette ki a házi szol
gának: «ha rögtön nem fizet, állását él kell 
hagynia®.

Íme igy néz ki a külföldi sárga szerve
zetek ' díjtalan munkaközvetítése®. De nem 
csak a segédszemélyzettel bánnak igy, — 
kiket még mellesleg kinéznek maguk közül 
— hanem a pincérekkel, szakácsokkal és 
kávéfőzőkkel is s leginkább azokkal, akik 
innen a külföldre utazva a horgukra 
akadnak.

Ezért figyelmeztetjük fiatal szaktársainkat, 
leginkább a szakiskolákból kikerülő és kül
földre utazó ifjú munkástársainkat, hogy 
kerüljék a külföldi sárga szervezeteket mint 
a bélpoklosokat, leginkább a «Genfer Ver- 
band»-ot és a ^Deutscher Kellner-Bund»-ot, 
melyek csak vesztüket és nyomorult szolga
ságukat okoznák. Ezt leginkább úgy érhetik 
el, ha tagjai a mi szervezeteinknek: a <Bu- 
dapesti pincéregyletnek®, a «Kávéssegédek 
és kávéfőzők szakegyletének®, melyek a 
modern munkásmozgalom alapján állva 
a «nemzetközi unió® kötelékébe tartoznak. 
Aki külföldre szándékozik utazni, okvetlen 
jelentse be szakegyletének, amely kísérő
levelet állít ki számára és megnevezi azt az 
osztályharc alapján álló szervezetet, amely
hez szaktársainknak saját érdekükben for- 
dulniok kell s amely szervezetek — mini 
a «nemzetközi unióhoz® tartozók — kül
földre utazó szaktársainkat pártfogásukba 
veszik, díjtalan közvetítéshez juttatják és 
abban az előnyben részesítik, hogy a hazai 
szakegyletben eltöltött tagsági idejüket oh 
beszámítják, amiért rögtön élvezik az ottani 
szervezet által nyújtott összes anyagi és 
erkölcsi jogokat.

Ha Ausztria és Magyarország vendéglős- 
és kávésiparának alkalmazottai igy cselek
szenek, a külföldi sárga szervezetek roha
mosan ki fognak pusztulni a föld színéről

Nyílt tér.
Törley-pezsgő dugókat a cég 10 filléréri 

vált vissza.

S z a k k é p z e tt ,
termi pincérek ajánlkoznak kedvező feltételek mel
lett munkára. A címek megtudhatók „ C s a k  
s z e r v e z e t t 1' jelige alatt a kiadóhivatalban.

I f a n o e t n i a V  jőravaló pincéreket mind
ig* tfcí (T IS*um két szakma számára. FC
a jó modor s az elegáns megjelenés. Akik a buda
pesti piacon régebb idő óta dolgoznak, előnyber 
részesülnek. Címek megtudhatók a kiadóhivatalban

Á u i ő f n v i n l r  sürgősen kerestetnek 
l u a w C  a S ÍZ IU s tL  Cim a kiadóhivatalban

Felelős szerkesztő: Vágó Béla.
Kiadó: A lapbizottság.

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, VII., Nyár-utca 1.

„NÉPSZAVA" KÖNYVKERESKEDÉS '
i

BUDAPEST, VII., NYÁR-UTCA 1.

■ ■ ■

Könyvtárak részére ajánl könyveket és folyóirato
kat minden tudoményszakbél a legolcsóbb érakon.
A szövetség csoportjai kiválóan gondos kiszolgá
lásban és a lehető legnagyobb kedvezményben 
részesülnek. Bárhol hirdetett művek ugyanazon 
áron, esetleg sokkal olcsóbban Is scélllttatnak.

Könyvjegyzék kívánatra Ingyen és bérmentve.

. M --------------------------------- *
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Hébel-kávéház
VI., T eM z - k l r i i t  18.

Éttermi segédek találkozó helye!!
Hébai Mihály, tulajdonos.

T .  é t i a p i V ó  é s  
^ eüidég lős u r a k n a k

Í legmelegebben ajánlom a 
legjobbnak elismert és sok 
időt és munkát megtakarító

„BERKOVlTS'Méle

Hektoyrspli-lapok
és minden szia ben lévő 

tentáka:t.
Továbbá nagy választékban Hektograph-tofcercsek, kész 

étlapok, menw-kírtyák, konyhssöntés-ivek és könyvek, bon- 
biok minden nagyság és színben, ruhatár-számok, bérlet- 
füzeink, levátpnptr es borítékok, szlvarszipkik (kívánatra cég- 
nyomással is), legújabb pecsenye- és haldiszek, torta- és 
tányárpapirok, íüteménykaps.rllk, papírszalvéták, papirlamez- 
túnyérok, francié szalmaszopokák, fogvájók, ujságtartók, író- 

táblák, kréták, szivacsok stb.
Olcsó, szabott árak mellett gyorsan és pontosan szállít

P o r W n v íi®  ( f^ r r t iu  Haktograph-készitff. célszerű irodai Ö o lR Ü V I I ^  f t t f í ü i y  és vendégül sikkek raktára
B u d a p e s t ,  V II ., S lp - u t c a  II. s z á m .

Kópéi árjegyzék ingyen.

iagyar ásványvíz 
forgalmi és kiviteli r.-t.
Telefon B U D A P E S T ,  Telefon
162—84. V ., B á t h o i* v u to a  5. 182 84.
Kizárólag természetes magyar ásvány

vizeket hozunk forgalomba.
Kérdezi? rnec sz örvöseit és megtudja:
Kegy a t e r m é s z e t e s  ásványvíz gyógyhratásra
össze nem hasonlítható s mesterséges ásványvizekkel.

Magyar ásványvizeinkkel a külföld 
majdnem összes gyógyvizei pótolhatok

Borszéki Főkút 
Borszéki Boldizsárját 
Borszéki Kossuth-kút
Bodoki Matild
Baross
Borhegyi
Boholti
Előpataki
Felsőrákosi Mária

Glória
Margitaligeti
Horgász
Hanfcó
Kászonjakabfalvi
Kászoni-Salutarla
Répáti
Székely-Selters
Sztojkai

í f l a g y a r  e m h t s p  c s a k  m a ^ y a p  
á s v á n y v i z e t  i g y á k !

=  Tlz oalackot m ír házhoz szállítunk. = s

A n d r á s s u - u t  2 9 .  s z á m .
Vidéki és telefon-megrendelések a legponto
sabban eszközöltetnek. Nagy választék nngo! és 

francia doliánykiilöiilegességekben. 
tl.ys ile Fratice»-hfivelyek egye ti Üli raktára.Ön. Kontl Jázsefné.

R é v a i  F Ü Í Ö p  országosan elhintettP IN C É R  C IP É S Z
Ezek készítésében versenyen kívül állok.

Íiz la í: BiiuiiPEST, UH., Dob-li. 53. (Ktrtísz-ti. Sírik.)
Kész üzleti cipők raktáron tárlatnak. Levelező
lap meghívásra azonnal jövök mértéket venni.

mmrzm'mmdK&íBBBEaaa
p 5 K r  P r O Sí ajánljuk HERMANNI 6 Sí fc. I K K GYULA fá r f is ía b ő -
---------------r:n_L_ mestert, ki már húsz

&» év óta csakistsincérek
f ' 0 y 6 l í n é s . ? 8  szabója. Budapest,
----- -------------------VII., Akácfa-utca 52.

Az elismert legjobb és le g ta r í subb 

j ^  csultis

' SEREKY ZSIGMOKDhál
Budapest, VII., Erz«éhct-kiirut 36

kaphatók. Számos clismerő-Ievél bizonyltja a rí;; szólít! 
kisz--luAl4sAt.

Állandó nagy választék kér./ Üzleti és m indennem ű 
cipőkben.

Egy levelezőlapon ke. cin ziVi.% értesítését és azonnal
szolgálok.

Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab
ban eszközöltetnek.

IS ____e
Kávsíöznk figyelmét

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

mit a legjobb minőségben, 
monogrammal ellátva, ol
csón szállítok. KávóJtiz6-kabát 
méret szerint 3 korona 60 

• fillértől feljebb.

Grfinhut Ödön,
szabómester

i.udapsst, VII., Akácfa-utca 10.
Levelezölap-érlesitéste hal
hoz jövök. Árjegyzék Ingyín. 
Vidékre utánvét  melleit, 

elegendő ujjhossza és mellböség 
hónaljon körül.

Íz  igen tisztelt p in cé r u rak  szivss figyelmébe!

bor, ptz8gühüz legjobb Ital. űrvouliag ajánlva ml.it 
---------- nyálkaoláá is luigytrajtú hsMcu. _____
A tisztelt pincér uraknak rekláuidolgokat, po

harakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, ha lo- 
vélileg fordulnak a magytrországi főraktárhoz, 
V„ Zoltán-utca 10. Telrton 34- 78.

AZ ELSŐ M AGYAR 
RÉSZVÉNY SERFÖZÖDE

S örkülönlegessége 
T a v a s z i  
IESZVENY SOR

(MAGYAR SALVATOR)
I arészvény sört mérő éttermekben
IVENDÉGLÖKBBtésKÁVÉHÁZAKBAN

; f: H Ó 21 érőt VASÁRÍ1APTÓL 
ÍKEZDVEKERÍLCS’ ,,'iiÁSALA

á i - i—E L 6 0  . 
MAGYAR RÉSZVÉNY 

5 L R F Ö 2  O O P

K IM É R É S  C S A K  ADDIG 
1MEDDIG A  K É S Z L E T  TART.

___________ ! B» BS
PALACKOKBAN' AZ E L S Ő  M A G Y A R  
RÉSZVÉN Y 5ERFÖZŐDE PALACKSOROSZTALYA 
SZ Á LL ÍT JA  HÁZHOZ A JA V A SZ i R ÉSZ V ÉN Y  SÖRT

TELEFON: 5 6 - 5 8 .
I ViDEKEN: k a p h a t ó  s ö r r a k t á r a i n k n a l

MINDEN NAGYOBB VIDÉKI VÁROSBAN

-forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos Ital étványzavaroknéí és 
smésrtésl nehézségeknél. A legtisztább é6 logegówségssatrti asztali 
és borviz. — Hathatós szomjoslilopttó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
Így ék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kutváilulat Budán.

K itiin ö  hatású vese- 
és h ó ly a g b a jo k n á l .
S zénsnvdus, kellem es, savanyítás 

fzfl, v asm en tes lte tt,

rendkívül üdítő asztali viz.
Ü dít, gyógyít. O rvosilag  ajAnlvn.
Ivó-gyógymódra használva, vese- és
hólyngbajoknál, a vesem edence idült 
hurutjainál, hugykő- és fövenyképző
désnél, a légutak és a kiválasztószervek
htirutos bámnlmainát kitűnő hatásúnak 

' ■■■"■■ bizonyult. ■ ■ ■■
Prospektust k ív á n a t r a  küld n

fo rráskeze lő ség  t
Muscliong biiziási gyógyfürdő igazgató

sága Buziásfürdőn.
Knptinl. : lUiUnpMten É deskuty  L. áiványvlrkereikedö-
néi, valamint minden fűszer- és csemegekereskedésben.

trwBWAviüwiLWvjatMWA* tm wmmmmammammammmm

Consum
részvénytársaság 

Budapest, VII., Kertész-utca 20.
T e le f o n - s z á m i  80 -14.

Saját szipkagyáráben a legesinosabb kivitelű és 
legkitűnőbb minííségfi szivarszipkák készülnek, 
cégnyomással is. Saját gyártmányú szivarkn- 
Hflvelyek. Raktáron gyufák, fogvájók, kréták, 
szivacsok, táblák slb. Nagy raktár kávéházi 
felszerelésekből, sakkok, dom inók, teke
asztal felszerelések, dákók, bllllárdgolyók, 
ujságtartók slb. stb. Játékkártya gyári raktár. 
®  Képes árjegyzék Ingyen. 65
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