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Megjelenik minden hó 5-én és 20-án. VI. kerület, Király-utca 23. szám, II. em elet 15,
ahová a kéziratok, levelek és pénzkiüdernények küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

A kávéssegédek szabad szervezetének 
gyors előrehaladása felébresztette a kávé
főzőket és konyhalegényeket is és ma a 
szakmában boldogan konstatálhatjuk, hogy 
a kávcház összes munkásai össze vannak 
forrva a szol M avitás erejével s az 
a szitál; elleni végtelen gyűlöletben. 
Ez a tudat mozgatta meg a kávéház mun
kásait, hogy a békét a lerongált gazdasági 
viszonyok megjavításával helyreállítsák, eset
leg pedig ha ez nem sikerülne, akkor újabb 
hadjáratot indítsanak a munkáltatók meg
vadult, kapzsi seregével szemben, amely 
először a szervezetei akarja megsemmisíteni, 
hogy aztán minden bérkövetelést lehetet
lenné tegyen.

A két szakma munkássága mindent meg
tett, hogy a dolog békésen menjen, de a 
kávésok uszitói megvadulva a szépen f>j- 
lődő mozgalom előretörésétől, a legocsmá- 
nyabb hazudozással, a legvakmerőbb terro
rizmussal, a legutolsó eszközeivel a minden 
emberi érzésből kivetkőzött népségnek, 
tört a szervezetre, a leghetykébb pimasz
kodással bánnak szervezeteivel s ami ez
után következik, azt maguknak róják fel. 
A békét úgyszólván lehetetlenné teszi az a 
pár ember óit az ipartársulal élén, akik 
ina már megmerészkednek tenni azt, hogy 
az emberek existenciájára utaznak. Vigyáz
zanak ! A munkásság állandóan forrong s 
ezzel a végletekbe viszik.

Tehát legyen harc. Harc az élet. 
Harc szervezeteink éltető eleme s ez a 
harc fogja megtörni a kávésokat, akiknek 
hatalma eddig csak a munkásság terrorizá
lásában s megfélemlítésében rejlett. Ma 
már a szabadszervezetek felvilágosító s 
magvető munkája újra felébresztette az al
vókat s a félénkeket. Nem kell béke a 
kávésoknak. Nekünk mindegy. Be fogjuk 
mutatni alattomos munkájukat, amelylyel 
részben újra szét akarták forgácsolni a 
munkásságot, amelylyel a legelvetemedettebb 
módon félrevezették a kávésokat, a melylyel 
megakarták félemliteni a munkásokat, eset
leg ha sikerül, családapáknak az utcára 
való dobálásával s azon állapotokat, a 
melyeket előidézett ez a becstelen munka. 
Nagyon durvák a szavak, nagyon durvák 
a kijelentések ? Legyenek nyugodtak, le
szünk még durvábbak is. Erre kényszeríti 
a munkásságot az a gyilkos harcmodor, a 
melyet a koalíciós kormány segítségével 
visznek ellenünk.

A főpincérek terrorizálása.
Mikor a mozgalom teljes ereiével meg

indult, akkor elsőnek a főpincéreket pró
bálták a lábukról levenni. Beinvitálták őket 
seregestől a kutyaólba, ahol erősen kapa
citálták őket. ők azonban egész passzíve 
viselkedtek s ez adta az első fenyegetést a 
kezükbe. A kávésipartársulat közgyűlésén 
Brück ur egy hatalmas szónoklatot tartott, 
kijelentette, hogy a főpincérek nem csatla
koztak eléggé a főnökök mozgalmához,

sőt, amint ez kiderül beszédéből, azzal 
sincs megelégedve, hogy a gazdának nem 
spicliskednek.

«Egy azonban bizonyos — úgymond — 
és ez az, hogy a főpincértől, aki a ház 
bizalmiembere, vagy legalább is annak 
kellene lennie, joggal elvárhatnék, hogy 
ne legyen kenyéradója s annak elveinek 
ellensége, hanem bizonyos mérvben véd- 
gát mindama alattomos intrikák ellen, 
melyek gazdája ellen irányulnak és akinek 
egyúttal arra is kellene gondolnia, hogy 
legközelebbi lépésével ő is — ne tessék 
nevetni! —• a főnök magas piedesztáljára 
fog emelkedni. Mellesleg jegyzem meg, hogy 
ha ezt a morális tartalmat, a bizalmat, a fő
piacét■ működéséből kikapcsoljuk, a főpincér 
munkásságát még csak össze sem hasonlít
hatjuk ama fisikai munkával, amelyet pél
dául egy felszolgálónak el kel! végeznie 
és igy jövedelme, keresete sem áll arány
ban végzett munkájával. Mert legyünk 
őszinték. A legtöbb esetben a főpincér 
nyeresége biztosabb, mint munkaadójáé, 
aki az üzemmel járó óriási gondokat viseli, 
míg a főpincérnek csak egy gondja van, 
hogy minél többet keressen, de mint gaz
dája, anyagilag sehasem mehet tönkre. Nem 
akarok további részletekbe bocsátkozni, 
épp azért megfontolás tárgyául ajánlom a 
mélyen tisztelt közgyűlésnek, nem-e volna 
helyén a müveit Nyugat mintájára a revicr- 
rendszerrel megbarátkozni, e kérdés tanul
mányozásává! ipariái aulaiunk választmányát 
megbízni.*

Tehát mert a főpincérekben ma már 
nincs meg a morális tartalom az aljas 
ta lpnyalás és a m u n ká so k  p im asz  
beárulása, amit pl. Bitiek ur is kényte
len manapság már a klozetos asszonyra 
rábizni. ezért elsöpörné a föld színéről a 
főpincéreket.

A másik ocsmány munka, amely a fő- 
pincérekke1 kapcsolatban a terrorizálás után 
a hazugság országába ment át, ez az 5S fő
pincér deputációja. A lapokban leadták, 
hogy 58 főpincér kijelentette, hogy a sza
bad szervezet munkájával nem azonosítják 
magukat. Mikor erre erélyes cáfolat érke
zett, akkor leadtak egy állítólagos közgyű
lési jegyzőkönyv-másolatot, amelyben szak- 
szervezetünk leghűségesebb katonáit is 
kompromittálni igyekeznek olyan kijclenté- 
sekkel, am elyeket soha nem  tettek, 
olyan jegyzőkönyvvel amit soha alá nem  
ír la k , s egy olyan akcióval, amelyre fö l
hatalm azást egy ikü k  sem adott. Az 
egész csak egy-két főpincér túlbuzgósága, 
akik máris belátták, hogy tettük helytelen 
volt. S itt mindenkinek meghatalmazásából 
kijelentjük, hogy az értekezleten jelen
volt főpincérek a szabad sze; vezet vagy 
a mozgalom ellen szóltak, vagy az ellen 
nyilatkoztak s ezt tudomásul adni óhajtot
ták volna az ipartársulatnak, ez aljas sze- 
m euszedett p iszok hazugság, am elyet 
ezennel visszadobnak a hazugok arcába.

Ellenben március 30-án egy Igen látoga
tott főpincéri értekezlet kimondotta csatla
kozását a szabad szervezethez s megállapí
tották a főpiricérek követeléseit, amit ké
sőbben közlünk. Fz az igazság.
Félrevezetés, rágalom, ijesztgetés.

A mozgalom csak haladt a maga utján 
úgy, hogy az ipartársulat jónak látta a kör
levelek s az újsághírek fegyveréhez nyúlni 
s valóban undorító milyen hazugságokkal 
igyekeztek hangulatot kelteni.

Hogy a kiadóhivatalunk megkezdte a 
budapesti kávéssegédek érdekében hely- 
közvetitő munkáját, ezt tisztes hangú levél
ben adtuk a munkáltatók tudomására. Erre 
iszonyú felfortyanás lett, mert nagyon jól 
tudják a kutyaólban, hogy minden feljelen
tés és kapálódzás dacára a közvetítésünk 
igen felségesen működik. Hogy kell hát a 
kávésokat elijeszteni. Megírták, hogy onnan 
pincért venni büntetendő cselekmény. Kitűnő 
vicc. Aztán igy folytatja a körlevél:

„Ismerjük a titkos rugóit annak az akciónak, 
amely a munkaközvetítést minden áron el akarja 
vonni társulatunk hatásköréből ; a sereg nélkül ma
radt vezérek sztrájkokat, bojkottokat akarnak ren
dezni iparunkban a már ismert módszer szerint ab- 
lakbeverésekkel, karbolos üvegekkel és revolverek
kel. Akadhat-e társulatunk tagjai között — hisz- 
szük, hogy egy sem akad — olyan, aki ezt az ál
lapotot előidézni óhajtja? De olyan sem akad, aki 
becsületszavát csak azért szegné meg, hogy ismét 
a szakszervezeti urak basáskodhassanak üzle
tében."

Nos ilyenek öszehazudni s ily bután, ezt 
még a kávésipartársulattól se tételeztük fel. 
Jó lesz kireperálni. Ha tovább is ilyen 
állapotok maradnak, mint a minők ma van
nak, akkor a munkásság tényleg a végle
tekbe lesz kergetve s bekövetkeznek tényleg 
a sztrájkok,, bojkottok  s a rombol/isok. 
Ezzel megijeszteni vélték a kávésokat, 
ugyanakkor nekirugaszkodtak egy hírlapi 
közleményben a munkásoknak is.

Azt írják, hogy a lapok által közreadott 
ama hír, hogy a pincérek sztrájkra készül
nek, nem felel meg a valóságnak, mert a 
pincérek meg vannak elégedve a helyzetük
kel s az egész mozgalom nem egyéb, mint 
pár sereg nélkül maradt vezér ágaskodása. 
Ellenben később megállapítják, hogy a 
mozgalom a nagyközönség kényelme s 
nyugalma ellen irányul. Aztán megfenye
getik a kávéssegédeket, hogyha mégis lesz 
mozgalom, akkor ez egy csomó >izgága« 
pincérnek fog a kenyerébe kerülni. Végül 
pedig kijelentik, hogy bennük megvan a 
hajlandóság a békés megegyezésre, de a 
pincérek vezetői ragaszkodnak hatalmi kér
désekhez. melyekben pedig a munkaadók 
semmi körülmények között sem hajlandók 
engedni.c

Tehát vigyázatok pincérek, mert baj lesz! 
E mellett annak a sovány pulikutyának az 
igazán több szubvencióra érdemes szeny- 
lapja, a Magyar Vendéglős és Kávésipar, a 
leglzetlenehb, a legmüveletlenebb rikácso
lással piszkolja a kávéssegédek mozgalmát
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s a nyelvét öltögeti a rendőrség és a 
kávésok háta mögül ez a csatornákban 
mászkáló rattler, aki még arra is veteme
dett, hogy müveletlenséggel merészkedik 
vádolni bennünket. Pardon F. Kis. Itt egy 
kissé hátrább negyedmiiveltség! Mert ked
vünk szottyan egy kis műveltségi vitára 
kihívni a M. V. és K. I. pulijait s ebből 
nagy baj lehet. A vitában ész és tanult- 
ság keii, nem nyelv és torok. Kuss 1

A munkásság akciója.
Azonban a kutya ugat s a karaván halad.

A kávéssegédek nem sokat törődtek a handa- 
bandázással. hanem következetesen ha
ladtak a szabad szervezet által kijelölt utón 
t. i. ha lehet békés, ha kell harcos utón 
biztosítani a kávéssegédek erkölcsi s anyagi 
érdekeit. F. hó 2-án hatalmas gyűlést tar
tottak a kávéssegédek.

A gyűlés a Vörös Macskádhoz címzett 
vendéglőben zajlott le, amelynek nagyterme 
zsúfolásig megtelt kávéssegédekkel. Elnök 
Fodor Pál, jegyző Birmann Hugó elvtársak 
voltak. A napirendet Vágó Béla elvtárs 
adta elő, aki kijelentette, hogy a kávés
segédek hosszas küzdelme csak azért folyt, 
mert biztosítani akarták eddig kivívott jo
gaikat. A sárga-mozgalom s a szakegylet 
felfüggesztése, meg az elvtársak bebörtö- 
nözése nem kergette szét a munkásokat, 
akik ma a szabad szervezetben az eddigi 
szervezeteket felülmúló erővel egyesültek, 
mert érzik a viszonyok elvadulását s a ká
vésok hatalmi törekvései miatt ennek szük
ségességét. A szabad szervezetnek a ve
szendő gazdasági javak megvédésére s 
javítására kell törekednie. Orüner, Zucker- 
tnandl. Kalmár. Deutsch és Schönherr elv
társak hozzászólása után a nyilvános gyű
lés a következő határozati javaslatot fo
gadta el.

Kimondja az 1909 április hó 2-án a 
Vörös Macskádban tartott nyilvános 

kávéssegéd-gyülés. hogy a kávéssegédek 
gazdasági helyzetének javítása és biztosí
tása érdekében a szervező bizottság dol
gozza ki a budapesti kávéssegédek óha
jait s ezt tárgyalás és elfogadás végett 
terjessze egy újabb nyilvános gyűlés elé.

Ugyanezen javaslatot fogadta el az 
esti s a nappali nyilvános gyűlés is ame
lyek szinte igen látogatottak voltak. A szer
vező bizottság haladéktalanul munkához 
látott, kidolgozta a kávéssegédek gazdasági 
követeléseit s folyó hó 5-én újabb nyilvános 
gyűlést hivott egybe. Ezen a gyűlésen tár
gyalták a memorandumot, amely beadandó 
volt az ipartársulathoz. A gyűlésre százá
val jöttek a budapesti kávéssegédek úgy, 
hogy a körülbelül 60 főre tehető részt
vevővel zsúfolásig telt meg a tágas helyiség. 
A tömeg izgatott hangulatban hallgatta a 
szónokaik beszédeit. Elnök Fodor Pál, jegyző 
Földi Imre elvtársak voltak. A napirendet 
Vágó Béla elvtárs adta elő, aki rámutatott 
az idők komolyságaár s kimutatta, hogy 
ma csakis a munkáltatók belátásán múlik, 
vájjon az óhajtott béke meglesz-e? Beter
jesztette a memorandum szövegét, amely 
komoly szavakkal ecseteli a kávéssegédek 
sérelmeit s kérdést intéz a kávésokhoz, 
hogy hajlandók-e a kávéssegédekkel béke
tárgyalásokba kezdeni egy becsületes szer
ződés megkötése dolgában. A gyűlés elé 
terjeszti azokat a követelményeket, ame
lyek alapján tárgyalásokat lehet kezdeni s 
békét lehet kötni. Az iparban rendezésre 
vár a szabadnap s a munkaidő szabályozása, 
az ügynöki helyezés eltörlése; szükséges 
egy közös békéltető-bizottság felállítása s 
úgy a hetibérek, mint a kisegitőhérek mél
tányos felemelése. Azonkívül szükséges, 
hogy a munkaközvetítés kizárólagosságá
nak kérdésében az ipartársulat engedjen ed
digi merev álláspontjából, mert a munkásság 
a mindkét fél által föntartott s ellenőrzött 
paritásos közvetítőben látja a béke legjobb 
biztosítékát.

Előterjesztéseit heves vita követte, amely
ben részt vettek Lemenyi, Pajor, Vigh és

Weisz elvtársak. A gyűlés végül elfogadta 
az előterjesztést.

Délután 4 órakor pedig annak igazolá
sára, hogy a mozgalom nem egy-két izgató* 
miivé — közel 200 kávéházi pincér ment 
el az ipartársulatba, ahol az egybegyült 
kávésoknak Fodor Pál elvtárs adta át a 
kávéssegédek memorandumát s szólt pár 
szót a memorandumot átvevő Némái An
tal ipái társulati elnöknek, aki kijelcntettete 
hogy az ipártársulat tagjaitól fog megha
talmazást kérni a tárgyalások megindítására,

A kávésok felelete.
Óriási uszítás előzte meg a kávéssegé

dek e nyílegyenes útját. Természetesen 
óriási uszítás is fogadta. Ahelyett, hogy a 
békés kibontakozás útját keresték volna 
a választmányi ülésen és közgyűlésen, me
lyet sürgönyileg hívtak össze, az össze
terelt s ezerszer beugratott s terrorizált ká
vésok a kővetkező határozatot hozták:

* A közgyűlés a benyújtott memorandu
mot az érdemleges tárgyalás alapjául 
nem fogadja el és kijelenti, hogy az 
úgynevezett szabad szervezettel, amelyet 
törvényszerű egyesülésnek és a budapesti 
kávéssegédek hivatott képviseletének el 
nem ismer, tárgyalásba egyáltalában nem 
bocsátkozik. Ismételten kijelenti továbbá 
a közgyűlés, hogy a kávéssegédek ré
szére az eddigi jogokat és kedvezmé
nyeket továbbra is feltétlenül biztosítja. 
Kijelenti végül a közgyűlés, hogy azok 
a munkások, akik a jelen határozat foly
tán munkájukat megszüntetik, az ipartár
sulat tagjainál többé munkát nem kap
hatnak.-
A határozat a pökhendiség s a terrorista 

fenyegetődzés bámulatos megnyilvánulása. 
Csakhogy a kávés urak nagymértékben 
csalódnak, ha azt hiszik, hogy meggondo
latlan lépésre provokálhatják a kávéssegé
deket. Ma ezzel a kávéssegédek szabad 
szervezetének első lépése befejezést nyert. 
Bekét akartunk békés utón. Nem lehet. 
Béliét fo g u n k  terem teni harcokkal,

A k áv éfő ző k  és k o n y h a le g é n y e k  
ak c ió ja .

A konyha munkásai ezekben a meleg 
napokban ébredni kezdtek. Először bámu
latos gyorsasággal megteremt ették saját 
szabad szervezetüket s ők is arra az útra 
léptek, mint a kávéssegédek.

Folyó hó 8-án tartott nyilvános gyűlései
ken szinte megformulázták követeléseiket s 
valóságos izzó hangulatban hozták meg 
határozatukat. Az esti gyűlésen elnök Kétől 
Károly, jegyző Zilahi Imre elvtársak voltak. 
A napirendet Schönherr József és Vigh 
István elvtársak fejtették ki. Az esti gyűlé
sen Csernák László elvtárs elnökölt, jegyző 
volt Zilahi Imre elvtárs. A napirendet Schön
herr József és Braun elvtársak fejtették ki. 
A gyűlés a következő határozati javaslatot 
fogadta el:

Megbízza az 1909 április hó 7-én a 
Wesselényi-utcában levő Potoczky-féle ven
déglőben megtartott nyilvános kávéfőző és 
konyhalegény-gyüiés az elnökséget, hogy 
a gyűlés által elfogadott emlékiratot a 
kávésipartársulatnak adja át. Ha az emlék
iratot az a sors érné, mint a kávéssegé
dekét, akkor a pénteki gyűlésen a legszigo
rúbb bojkott mondandó ki a kávésok köz
vetítőjére^

A jö v ő .
A jövő a harcé. Kávéssegédek, kávéfő

zők s konyhalegények ma egy test, egy 
lélek. Tele vannak egy jobb jövő reményé
vel, melyet közös erővel, közös akarattal s 
közös sereggel fognak a kávésokkal szem
ben megvívni a kávéházi munkások sza
bad szervezetének még nagyon megerősí
tendő bástyái mögött.

Nem kell félni, nem kell kertelni, hanem 
egyesült erővel bátran s büszkén előre
haladni a munkásmozgalom osztálytudatos

hadoszlopaival együtt, amely azelőtt is 
megjavította helyzetünket, ma is meg fog 
védeni bennünket s jövőnket meg fogja 
alapozni.

Előre, testvérek !

A kávéssegédek követelései.
A szabad szervezet erejével természete

sen lobogónkról le nem szakítható program- 
műnk s követelésünk marad az a pár pont, 
amelyben összefoglaltuk a kávéssegédek 
óhajait. Aki a szabad szervezet tagja, az 
gondolja meg, hogy szervezetünk nemcsak 

jogvédelmet, munkanélküli, rendkívüli és 
utassegélyt, irányítást és támogatást ad, 
hanem küzd a következő pontokért és a 
kávéssegédek anyagi és erkölcsi követelé
seiért és pedig:

1. 16, azaz tizenhat korona heti bér min
den kávéssegéd számára.

2. Azon nyári szezon-üzletekben, ame
lyekben nincs szabad nap, 18, azaz tizen
nyolc korona heti bér.

3. A kisegítés díjazása:
a) belső üzletekben hétköznap napi 3 

korona, vasár- és ünnepnap 4 korona. 
Szilveszter-napkor 8 korona;

b) nyári szezon-üzletekben: hétköznap 
3 korona, vasár- és ünnepnap 5 korona, 
május 1-én 8 korona.

4. Minden kávéssegédnek kötelező a heti 
24 órás szabad nap. A kisegítésről a mun
káltató köteles gondoskodni, de az üzlet- 
benlévőkkel a szabad nap nem helyettesít
hető.

5. A nappali kávéssegéd munkaideje 
reggel 6-tól este 8-ig terjed.

A déltől zárásig dolgozó kávéssegéd 
munkaideje */„ 1 -tői zárásig terjed, úgy hogy 
a fölösleges személyzetből minden nap más
más kávéssegéd éjjel 12 órakor szabad 
legyen.

Az éjjeli kávéssegéd munkaideje este
7-től reggel 6-ig terjed.

A nappali kávéssegédek ebédideje két 
órában állapittatik meg, megfelelő felvál
tással.

A déltől zárásig dolgozó kávéssegéd 
vacsoraideje egy órában állapittatik meg, 
megfelelő felváltással.

6. A közvetítés mindkét fél által fentartott 
és irányított paritásos közvetítővel történjék, 
amely csak szervezett munkásokat alkal
mazhat.

7. Az ügynöki helyezés eltörlendő.
8. A vitás ügyeket közös békéltető bizott

ság intézze.
9. A főpincérek bér- és munkaviszonyai 

rendezendők és pedig a következőképpen:
a) Hirlapvásárlással járó kiadások a fő- 

pincérre nem róhatok.
b) A föpincérek fizetése a felszolgáló 

kávéssegédek részére minimumnál kevesebb 
nem lehet. Ott ahol a jelenben ennél 
nagyobb fizetés van érvényben, azt e pont 
nem érinti.

c) A kávéházakban közfogyasztásra kerülő 
mindennemű sütemény beszerzése, valamint 
annak darusítása és az azok után járó 
illetmények kizárólag a főpincéreket illetik.

d) A főnök és hozzátartozói által fo
gyasztott süteményt a főnők tartozik meg
fizetni.

e) A föpincérek hitelt csak a saját belá
tásuk szerint nyújthatnak.

f )  A föpincérek leltárért, sem raktárért 
felelősségre nem kötelezhetők. Csak a szol
gálati idő alatt fogyasztott árukért felelősek.

g) A fennálló könyvvezetés megváltozta- 
tatandó és helyette a tantusz, bón, esetleg 
Cash-regiszter-rendszer bevezetendő.

h) Az óvadék a napi bevétel kétszeresénél 
nagyobb nem lehet.

i) A trafiktartás joga kizárólag a főpia
cért illeti.

Ezek azok gazdasági követelések, 
amelyek érdekében dolgozik ajszabad)szer- 
vezet s kü zden i fog. inig k i  nem  vívja. 
Gyáva bitang az, aki jövőjéért, boldogsá
gáért harcba szállni nem mer. E lőre a 
küzdelm ekre a jövőnkért.
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Figyelem , étterm i 
segédek!

1909 május 1.én lépünk a kollektív szer- 
zódés harmadik évébe. Szom battól, m á ju s  
8 -a tó l kezdve  az ételhordók és szoba- 
p fn c é re k  h e ti m u n k a b é re  a nagyobb 
városi üzletekben IS  köröm i. a Wsobb 
városi (ideiekben 10 k o ro n a  lesz. Kis- 
sebb üzlet az, ahol nincsen kettőnél több 
éthordó alkalmazva.

Minden szezónüzletben május 8-tól kezdve 
ah o l k e ttő v e l több éthordó n in c s  
a lk a lm a zv a , a  h e ti munkahét* 12 k o - 
ró n a , m in d e n  többi szezönüzletb&n. 
p ed ig  h e ti 14 korona : lesz.

Amely üzletekben a múlt nyáron a heti 
vagy havi munkabér, az itt megállapított 
összegnél magasabb volt, ott az id é n  is  
u g y a n a n n y i t  k e ll  fize tn i.
.. f®!h[\Íuk a föpincér szaktársakat és az 
üzleti bizalmiférfiakat, hogy a «munkabér 
emelkedést* május 8-án szigorúan és pon
tosan tartassák be a munkáltatóval, illetve 
Őrködjenek, hogy azt sehol ki ne játsszák!

A szerződésszegő munkáltató rögtön fel
jelentendő az egylet titkárságánál.

Azok az éttermi segédek, akik az ellen
őrzést elmulasztják, illetve a fent megállapi- 
pitott összegnél olcsóbban dolgoznak, árulók, 
kikkel ehez méltóan fogunk elbánni.

A szervező bizottság.

A vendéglős- és kávésipar 
munkaközvetítése.

A vendéglős- és kávésipar munkaközve
títése országos kérdés, melyet az összes 
alkalmazottaknak egy országos szövetségben 
való szervezésével lehet csak megoldani. 
Az ügynökök afrikai embervásárja és min
den iparszerü munkaközvetítés épp úgy. 
lopja ki az éttermi- és kávéssegédek, mint 
a kávéfőzők vagy a segédszemélyzet zse
béből. Az egyiknek munkáját épp oly 
bizonytalanná teszi, mint a másikét, a 
«tanult» alkalmazottak életére épp oly nyo
masztólag hat, mint a vendéglős- és kávés
ipar ma még szervezetlen segédszemélyze
tének nagy tömegére.

A hét darab fővárosi ügynökön kívül itt 
vannak még: «a Miskolc, Debrecen, Kassa, 
Nagyvárad, Arad, Temesvár, Pécs, Kapos
vár, Szeged* és a többi vidéki városok 
ügynöki piócái. Százával járnak közöttünk 
ezek az éhes exisztenciák, lesve az alkalmas 
rabszolgazsákmányra. Ha semmi más, az 
az egy bajunk annyira közös, hogy kipusz
títása feltétlen azt parancsolja, hogy Magyar- 
ország szállodai, éttermi és kávéházi 
alkalmazottai között le kell rombolnunk 
minden válaszfalat és a vendéglős- és 
kávésipar összes alkalmazottainak foglalkozás 
és üzletkülönbség nélkül egy szövetségben 
szervezve, vállvetett munkával kell felvenni 
a harcot az ügynöki piócák és az ipartár
sulatok szemfényvesztő elhelyezése ellen. 
Ki kell pusztítanunk ezt a szégyenfoltot a 
vendéglős- és kávésiparból. Követelnünk 
kell a parlamenti beavatkozást: az ügynöki 
bódék bezárását, az iparszerü közvetítés 
törvénycikkben kimondott eltörlését. És ez 
nem csupán a mi, hanem a munkáltatóknak 
is, sőt végeredményében magának a ven
déglős- és kávésiparnak az .érdeke.

Hogy ez eddig nem történt meg, ennek 
három oka van. Ezekre az okokra rámu
tatni jelen cikkünk kötelessége. Vegyük 
őket sorjába.

1.
Az 1907 októberi kongresszusunk napi

rendjének 5. pontja az országos szervez
kedéssel foglalkozott. Az 5. pont határozati 
javaslatában kimondottuk: «hogy a vendég
lős és kávésipar munkássága gazdasági 
kérdéseit csak egy országos és egységes 
szövetségben bírja rendezni*. Akkor már 16 
hónapja, ma pedig két év és nyolc hó

n a p ja  múlt annak, hogy a mai kormány 
belügyminiszterének benyújtottak *a szál
lodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak 
országos szövetségének» alapszabályait. Erre 
a fekete gróf ur azt felelte, hogy kétszer 
felfüggesztette a kávéfőzők és legutóbb a 
kávéssegédek szakegyletét. A pénzt elvitte, 
a magánhelyiségeket, a könyvtárt, a leltári 
vagyont lepecsételtette, a munkanélkülieket 
pedig rcndőrlcgénycivel kikergettetíe az 
utcára. A nemes grófnak ez volt a válasza 
a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazot
tak számára. Ezzel a gazsággal most nem 
foglalkozunk. Számtalanszor megírtuk, gyű
léseinken bebizonyítottuk, hogy nekünk 
Andrássy a jelenlegi kormánynyal és a 
parlament jelenlegi képviselőivel a leg
nagyobb ellenségünk.

Amig Ausztriában, Németországban, 
Franciaországban, Angliában, Belgiumban, 
Olaszországban és Európa minden nyugati 
kulturállamában a vendéglős- és kávésipar 
munkásságának egyesülési szabadsága van 
és nagy, országos, az egész birodalmat 
behálózó szövetségekben küzdhet az ügy
nökök iparszerü gazsága ellen, addig mi 
magyarok hiába könyörgünk, hiába várunk, 
az egyesülési jog megváltásának ideje nem 
akar elérkezni. A magyar munkásosztályra 
ráfeküdt az agráriusok politikai rendszeré
nek osztályuraima és ezért mi vagyunk 
ma legjogtalanabb rétege a magyar mun
kásosztálynak. Országos szövetség helyett 
három budapesti szervezetecske birkózik 
széjjelszakitva, eltiporva, az éhség korbá
csával üldözve Magyarország ügynöki 
himpelléreivel. Hát nem lehetetlenség ez ? 
A mi munkaerőnk áru. Hol itt, hol ott 
kerül piacra. Képes-e tehát a mi három 
kis helyi szervezetecskénk itt a fővárosban 
megakadályozni, hogy ezt a munkaerő
árut köhnyelmüen, gazembermódra ide- 
oda ne dobálják az országban?

Szatócsboltokkal nem lehet világkereske
delmet csinálni. Három helyi egylettel nem 
lehet szabályozni Magyarország szállodai, 
éttermi és kávéházi alkalmazottainak a 
fluktuációját. Sőt az éttermi és kávéssegé
dek egyletének még a segédszemélyzet 
sem lehet tagja. Pedig ők is valakik, annyira 
fontosak, hogy az ügynöki haramiákon 
kivül az ipartestületi kutyaólak érdemesnek 
tartják őket kifosztani. Itt csak egy orszá
gos szövetség segíthet, melyben mi mind
nyájan, nemi különbség nélkül, bár külön 
autonóm szakosztályokkal, de egységesen 
szervezve bent volnánk és követelnénk a 
törvényhozás radikális beavatkozását.

Az iparszerü munkaközvetítés minden 
gazságának a vendéglős- és kávésiparban 
tehát első sorban a mai kormány gaz poli
tikája az oka. Törekednünk kell, hogy ez 
megváltozzék. -Ha semmiért, ezért az egyért 
a választói jog nekünk igazán a kulcsa 
minden jognak és szabadságnak és a mai 
kapitalista társadalomban egy nélkülöz
hetetlen fegyver, amelyért harcolnunk kell, 
hogy kivívjuk vele országos szövetségünket.«

II.
Az ügynöki rendszer oka vidéki szak

társaink indolenciája és könnyelmű szerve
zetlensége. A kongresszusra szépen eljöttek, 
egy csomó határozatot szépen összckalapál- 
tak, de otthon nem csináltak semmit és 
minden maradt a régi. A határozatokra 
ráborult a feledésnek gyáva fátyola és a 
vidék ma zavarosabb, ködösebb viszonyok
ban él, mint valaha. A vidéki ügynök
hiénák ma perfektebben arrangirozzák gaz
ságaikat, mint azelőtt.

A kongresszus szabad szervezetének 
vidéki csoportjait a legkisebb szellő is 
elfujta, mint a polyvát. Szappanbuborékok 
voltak, melyek elpattantak. Pedig a fővárosi 
szervezetek nem kíméltek a pénzt. Csak a 
vidéki szaktársaknak végre kellett volna 
hajtani a soha meg nem szűnő, fáradságot 
nem ismerő, energiát nem sajnáló, becsü
letes, pénzkezeléses, kitartó «agitációs szer
vező munkát*. Ehelyett mindent tőlünk 
fővárosiaktól vártak, sőt amit mi csináltunk,

abban sem volt a vidéken köszönet és 
eredmény.

Ezreket és ezreket költött az országos 
bizottság a vidéki agitációra — a fővárosi 
szakmák pénzéből. A kongresszus óta ezer
szám szórjuk szét a vidéknek a drága pén
zen fentartott szaklapot. Kassa és Pécs két- 
háromszor megfizették a központnak a lap
járulékot, de ma már — hónapok óta — 
e két meglehetősen jói szervezett vidéki 
város is beszüntette a fizetést. És ma a 
vidéktől teljesen elszakadva, egy árva fityin- 
get és egy betű tudósítást sem kapunk. 
Igaz, hogy a voWországos bizottság könnyelmű 
adminisztrációja és rossz szaklap stb. agi- 
tációja is bűnös a vidék elzüllésében. Igaz, 
hogy a törvényhatóságok és kutyaszövet
ségek hóhérmunkája orgiákat űzött a vidé
ken. Azonban állhatatos agitációva!'életben 
maradhattak volna a vidéki szabad szerve
zeti csoportok, melyeknek segítségével 
széjjeltiporhattunk volna a vidéki ügynök
piócák között. Hogy a vendéglős- és kávés
ipar munkásságának ma az iparszerü köz
vetítés járma alatt kell nyögni, ennek nagy
bani oka másodsorban a vidéki szaktársak 
bűnös indolenciájában és gyáva szervezetlen
ségében rejlik.

III.
Az ügynöki koppasztások harmadik és 

legerősebb fundamentuma: «a munkáltatók 
ipartársulataiban garázdálkodó scharfmacher 
urak tervszerű aknamunkája szervezeteink 
ellen*. A principálisok összeszürik a levet 
a fővárosi és vidéki cupringerekkel. Egy 
csirkefogó olcsó jánosért képesek keblükön 
melengetni az ügynöki piócákat. Ma már 
nem csak lenézett kávésok, hanem előkelő 
szállodások és restótulajdonosok is kinyújt
ják remegő kezüket az ügynöki bódék mák
virágai felé. Kutyaólakat és ingyenesnek 
csúfolt ipartársulati sztrájktörő-tenyészdéket 
áilitanak fel — a humanizmus szent nevé
ben. Ezeknek az «ingyenes kopasztóknak* 
az élére egy ügynöki kreatúrát ültetnek 
igazgatónak. Pfuj! Lapátszámra hányják a 
pénzt ezekre a bacillusfészkekre, kárára az 
iparnak, melyet elárasztanak csirkefogókkal 
és kárára az alkalmazottaknak, akiket itt 
jobban megnyuznak, zsebeikben jobban ki
fosztanak, mint a szabályrendeletileg úgy 
ahogy ellenőrizhető eredeti cupringereijok- 
ban. Van ennek értelme? No hát van? 
Reánk nézve nincsen. De a munkáltatókra, 
a szabadkőműves állampolgárokra nézve a 
principális urak azt hiszikT az az értelme 
van, hogy az alkalmazottak szervezetlenek 
maradnak, menten a szocializmus vörös 
rémétől. Balga, ostoba hit! A szervezkedés 
gazdasági érdek. Az árszabály, szabadnap, 
az ügynöki elhelyezés pusztulása — gazda
sági érdek. És a mi mozgalmunk minden 
«scharfmacher» fondorkodás, minden szamár 
rugkapálódzás dacára meg fog történni és 
fejlődni fog. A kutyaszövetségi terrort és a 
cupringerek éhes kreatúráit mégis le fogjuk 
törni és ki fogjuk pusztítani az iparból. És 
a díjtalan közvetítést szakmánkban a mi 
vezetésünkkel és igazgatásunkkal az egész 
országban még akkor is megcsináljuk, ha 
a kihizott uszitók a földi hatalom minden 
fekete grófját, a magyar glóbusnak minden 
bestiáját és iáncravert kopóját reánk uszít
ják, mert a mi mozgalmunkat az a nyomor 
szülte, melyet a magyar vendéglős- és kávés
ipar kapitalista rendszere hozott a világra.

Az ipartársulatok és ügynökök cupringer- 
kedése elősegíti a bérek lenyomását. Ronda 
melegágya a pincér, kávéfőző és segéd- 
személyzet elzüliésének. Herbergje a kulik 
és selyemfiuk potyabandájának, ahol a 
■ lumpenproletarlátusU nevelik. Az ipartár
sulatok sem különbek az ügynöknél, mert 
az állástkei esőknek ott is fizetni kell «négy- 
szem között* és ezért szemtelenül ki lesz
nek fosztva. Az ilyen főnöki humanizmusra 
fütyülünk, az iparnak ilyen fundamentumait 
köszönjük szépen. Mi tehát az ilyen vér
szopások ellen szervezkedünk, még pedig 
országosan, sőt nemzetközileg, tekintet nél
kül az országok határára, hogy testvéri
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jobbat nyújtva el ne áruljuk egymás érde
két, mert a mi összes érdekeink közösek a 
vendéglős- és kávésiparban, foglalkozás és 
nemi különbség nélkül.

Az ipartársulatok közvetitó'je kidobott pénz, 
mert a mi közvetítésünket meg nem oldja 
és ahoz annyi köze van, mint a dalai lámá
nak vagy a szentséges római pápának.

Csak gazdaságilag megelégedett és szo
ciális erkölcsökben felnevelt munkásság 
lehet az ipar fundamentuma s ezért a 
teljesen díjtalan munkaközvetítés a vendég
lős- és kávésipar érdeke végeredményben. 
Hogy ezt elérhessük, az ^országos szervező 
bizottsága a következő eredményre jutott: 

Az éttermi segédek, kávéssegédek és 
kávéfőzők között romboljunk le minden 
ostoba válaszfalat, melyet a múlt idők 
szakmasovinizmusa épített és a közös 
ellenség eilen masírozzunk fel közösen.

Követelnünk kell a törvényhozástól, hogy 
a vendéglős- és kávésiparban minden köz
vetítést pénzért tiltson be. Az éttermi segédek 
a vendéglős-ipartársulattól, a kávéssegédek 
és kávéfőzők a kávés-ipartársulattól követel
jék programmszerüleg: paritásos munka- 
közvetítő hivatalok felállítását. Ezeknek díj
talanul kell közvetíteni, saját autonómiával 
és nyilvános joggal felruházott jelleggel 
birniok és olyan vezetéssel, amely a két fél 
általános választásából kerül’ ki.

A törvénynek szigorúan ki kell mondani, 
hogy egy munkáltatónak sem szabad ezen 
munkaközvetítő hivatalok megkerülésével 
munkásokat alkalmazni. Magánszemélyek
nek — még ha díjtalan is — büntetés 
terhe mellett tilos.*

A mai viszonyok között csupán ez lehet 
a mi átmeneti programmunk, a szállodai, 
éttermi és kávéházi alkalmazottak országos 
mozgalmában, a munkaközvetítés kérdésé
ben. Ez ugyan még nem jelenti ideális 
végcélunkat, amelyért küzdünk. Azonban 
ha a törvényhozás és a munkáltatók itt is 
gáncsot vetnének és a kutyaólokat és 
ügynökkoppasztókat továbbra is fentarta- 
nák, nem marad más hátra, mint hogy : 
Magyarország szállodai, éttermi és kávé- ! 
házi alkalmazottai a szakegyletek d íj
talan közvetítéséért küzd jenek  utolsó  
csepp vérükig . A kormány és a munkál
tatók választhatnak : vagy béke egyesülési 
joggal paritásos közvetítő liivatallaC ügynöki 
rendszer eltörlésével, munkásvédtörvények- 
kel stb., vagy harc  a szakegyleti közvetí
tésért, de a munkaközvetítés jogát nem 
adjuk ki a kezünkből soha, mert a munka
erő a munkásé, a munkások, akik dolgoznak, 
pedig mi vagyunk!

Akár igy, akár úgy, nekünk jó a szak
egyleti munkaközvetítés, vagy ha éppen ! 
tetszik, a szabad szervezeti is. A mi díjtalan j 
közvetítésünkért harcolni fogunk mindig, 
melynek előnyeiért — a következő ki
mutatásunk bizonyítja — harcolnunk mindig 
érdemes.

A budapesti pincéregylet az 1908. évben
e lh e ly ezett:

Fő- és fizető pincért....... - — 110
Éthordót — - ..........  — — 1.467
Borfiut ............-  ....................  300
Kisegítő éttermi segédet — — 11.337Összesen 13.214

tagot. Az ügynökök ezekért az állásokért 
a mai osztályparlament ipartörvényének
10. §-a szerint, illetve a székesfőváros 
törvényhatósági bizottságának — melyben 
Oundel, Olück és Némái urak is bent 
csücsülnek szabályrendelete szerint a 
következő dijak szedését engedi meg az 
ügynököknek:

110 fő- és fizetőpincér
á 20 K — ...........  2.200’— K

1.467 éthordó á S,K — 11.736’-  K
300 borfiu á 5 K 1.500’— K 

11.337 kisegítő á 40 fill. 4.554-80 KÖsszesen IÍMHH1S0 K
A budapesti pincéregylet az 1908. évben 

13.214 tagnak megmentett 19.990 korona 
80 fillért. Ám az ügynöki rendszer kufár-

kodással, licitációval jár. Ha meggondoljuk, 
hogy ( könyvelőik^ borravalóból élnek, úgy 
bátran hozzászámíthatjuk a fenti összeg felét 
borravaló cimen és kitűnik, hogy «a buda
pesti pincéregylet az 1908. évben tagjainak 
díjtalan munkaközvetítésével megtakarított 
28.990 korona 80 fillért, vagyis kereken 
29.000—30.000  koronát.

A  kávéssegédek szakegylete 1908-ban
elhelyezett:

Főpincért- ................... - — - 100
Stabil kávéssegédet..........- -  1000
Kisegítő kávéssegédet — — --- 4000

Ö sszesen  5700 
Ebből esett volna ügynöki dij:

Korona
100 főpincér, á 20 K ......... 2.000

1600 stabil kávéssegéd, á 8 K 12.800 
4000 kisegítő, á 40 fiiér— — 1.600

Összesen 10.400
Ha csupán 8000 korona ügynöki borra

valót számítunk, akkor 1908-ban a kávés
segédek szakegylete megtakarított tagjainak 
24.400, kereken: 25.000 koronát. A kávé
főzőket nem is számítva, e két szakegylet 
tehát összesen:

33 .000  koránéit.
Minden józan éttermi és kávéházi alkal

mazottnak küzdeni kel! tehát a ^díjtalan 
közvetítésért-. Amig annyi erőnk nem lesz: 
hogy az általános, titkos választójoggal a 
vendéglős- és kávésipar munkássága szá
mára védtörvényeket és az ügynöki bódék 
bezárását ki nem csikarhatjuk; amig oly 
erősek nem leszünk, hogy az ipartársulato
kat belekényszerithetjük a díjtalan közvetítő- 
hivatalok respektálására fenti programm 
szerint, mindaddig a legnagyobb gyűlölet
tel és kíméletlenséggel kell küzd^nünk a 
kutyaólak és ügynöki bódék ellen szak
egyleti vagy szabad szervezeti közvetíté
sünkkel. Minden éttermi segédnek, kávés
segédnek, kávéfőzőnek, konyhalegénynek, 
szakácsnak és egyéb segédszemélyzetnek, 
a saját érdekében kötelessége ebből a 
harcból kivenni a részét a saját szakegyle
tében és a magyarországi, szállodai, éttermi 
és kávéházi alkalmazottak országos szabad 
szervezetében I

A z ügynöki és egyéb iparszeréi 
közvetítés a kajAtalisiit társadalom  
legnagyobb gazsága! Ccllórins.

M u n k a k ö z v e títé sü n k .
Némái papa újabb sikerről számolhat be 

a kulyaszövetségnek. Az öreg feljelentette 
a szaklapot s Vágó Béla elvtársat jogtalan 
közvetítésért. Arra alapította a vén ember a 
vádat, hogy csak előfizetőket közvetít a 
szaklap s a feljelentéshez csatolta a szak
lapot, amely roppant mód a begyében van 
az öreg zsarnoknak. S különösen az a 
passzusa fájt az aggastyánnak, hogyha meg 
is pukkadnak, akkor is közvetítünk. A VII. 
kerületi elöljáróság meg is hozta az Ítéle
tét s Vágó Béla elvtársat jogtalan közvetí
tésért 100 korona pénzbüntetésre vagy 
öt napi elzárásra ítélte. Az ítéletet 
megiölebbeztük, mert szilárd meggyőződé
sünk, hogy a tanács ezt az abszurd Ítéletet 
meg fogia semmisíteni, mert amint már 
számtalanszor megmondottuk, miniszteri 
döntés áll rendelkezésünkre, amely egye
nesen kimondja, hogy díjta lan m u n k a - 
közvetítés iparkihágást nem képez.

És ezzel szemben vagyunk bátrak kije
lenteni. hogy ha a kutyaszövetség a feje  
tetejére ált, m egpukkad , a fa lra  m á 
szik. aztán lemét szik , ha saját régtag
ja it  harapdiilfit össze tehetetlen d ü 
hében,

csak azért is
közvetíteni fogunk. És pedig a következő 
módon: Szaklapunk kulturhivatást teljesí

tendő, egészen  d í j ta la n u l  áll minden 
budapesti kávéssegéd rendelkezésére, aki 
munkát keres s annak a jelentkezését d í j 
ta la n u l  közöljük 1̂  s azon munkáltatók
nak, akiknek munkásra van szükségük, 
d íj ta la n u l  állunk rendelkezésükre.

Telefon 77—56.
A jelentkezések már is megkezdődtek.
Több f i ip in c é r  hajlandó megfelelő fel

tételek mellett munkát vállalni. Cimek a 
kiadóhivatalban.

F elszo lg á ló  kávéházi pincérek munkára 
ajánlkoznak. Cimek megtudhatók a kiadó- 
hivatalban.

K is e g ítő  kávéházi pincérek nagy szám
mal jelentkeztek. Cimek a kiadóhivatalban.

K ávéházi főpincérek, felszolgálók s ki
segítők kerestetnek. Cimek a kiadóhivatal
ban.

Most pedig újólag pukkadni méltóztassa- 
nak. mert ha törik-szakad vagy ropog, 
csak azért is  fogunk közvetiteni.

Elszámolásunk.
A fekete gróf és úri barátai, a budapesti 

uszító kávésok minél nagyobb örömére 
elszámolunk szabad szervezetünk vagyoni 
állapotáról, amely elszámoláshoz aztán senki
nek semmi köze. Se rendőrnek, se elöl
járóságnak. A szervezett előfizető kávés- 
segédeknek ellenben van. Az elszámolás 
a felfüggesztés napjától feb ru á r  19-étől 
m árciu s  31-ig  — van lefektetve.

Bevétel.
Lapelőfizetés ..............  1767 kor. 70 fill.

Kiadás.
Segély ................... - —
Szervezési költség -  —

70 kor. 
278 »

— fill. 
46 »

Adminisztráció............... 179 » 52 »
Nyomdaköltség-- — — 183 » --  >
Tisztviselők fizetése 484 » -- »
• Összesen 1194 kor. 98 fill.
A számadásokat átvizsgáltuk $ mindent rendben

találtunk
Weiss D. Dani s. k. Földi Imre s. k.

ellenőrök.
M enyorszóg a kávésiparban. Amióta

a kávésipartársulat vette kezébe a kávés
segédek gazdasági érdekeit, azóta roha
mosan javulnak az állapotok. Jobb a fizetés, 
biztosabb az exiszíencia, ügynökök el
törölve, mindenkinek a szabadsága s meg
győződése tiszteletben tartva, szóval meny
ország az élet.

Ezzel szemben csak a következőkre 
vagyunk bátrak utalni:

A „J‘úrls“ szálloda  kávéházában a 
felszolgáló pincéreknek nincs fizetésük.

A Baseléhoz az ügynökök 50 koronáért 
helyezték a pincéreket.

A . I).  szaktárs nem tudta egyik zug
ügynöknek megfizetni a 30 korona hono
ráriumot s ezért zálogba ott tartotta arany
óráját s láncát.

Sc.h. S, szaktársnak egy ügynök által 
üzenték, hogy egy üzletbe lépjen be s 
ezért, mert nem fizetett 20 koronát, fénye-
getődzött.

A következő levelet kaptuk: «Kutya-ól. 
1909 április. Kérem ezt a lapban publikálni. 
A < Széchenyh-kávéházban 400 széket kell 
fel- és lerakni s töriilgelni. A Budai Vigadó
ban pedig fel kfli mosni a kávéházat.>

Tisztelettel
Aláírás.

Megjegyzendő, hogy Bauer kávés nem 
elég, hogy kidobta azt a felszolgálót, aki 
nem akarta a vendég hányadékát felmosni, 
de még panaszt is  tett ellene. Némái
nál. A vakmerőség netovábbja ez már.

De van itt még egyéb is :
A kávésok egyik legelőkelőbb kávésnál 

küldüttségileg jártak el Némái vezetése alatt, 
hogy egyik pincérjét, aki a mozgalomban 
erősen részt vesz

rö g tö n  b o csá ssa  e l.
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Ez a gazemberség, ez a gyilkos gazem
berség soha ki nem lesz törölve a kávés- 
segédek emlékezetéből. Ilyen bitangságra 
csak a bicskáit/ m enő erőszak lehet a 
felelet. S vigyázzon ez a hohérmunkában 
magát gyakorló pár kávés, mert iszonyú 
csúnya vége lesz a dolognak. így tisztelik 
a kávésok a meggyőződés szabadságát. 
Az ilyen gyilkosokkal szemben minden ön- 
, mlelem jogosult.

De nemcsak az egészséges munkásokkal 
ilyen irgalmatlanul bitangok, de a beteg 
munkásokkal is. A szállítócégek a beteg 
kocsisnak a táppénzét 12 hétig a fizetésére 
egészítik ki. Á kávésok ezt a sovány táp
pénzt is le akarják szállítani. A napokban 
kellett megjelennünk a kerületi beteg- 
segélyző pénztárban s tiltakozni az ember
telen merénylet ellen, am elyet fe lté tlenül 
meg fo g u n k  akadályozni.

A kávésok  ̂uszitói tiltakoztak az ellen, 
hogy ez ügyből kifolyólag bakonyi betyárok
hoz hasonlítottuk őket. Tévedés. Mi nem 
hasonlítottuk őket bakonyi haramiákhoz, 
mert ezt a tisztes céhet ezzel megsérteni 
nem akartuk. Mi azt mondottuk, hogy inig 
a Bakonyban a zsiványok csak gazdag és 
egészséges embereket fosztottak ki, addig 
a kávésok a szegény elgyötrött beteg 
p incéreken  próbálgatják fosztogató  
szenvedélyüket.

Ez a menyország ma a kávésiparban.
Némái papa kudarca. Az öreg depu- 

tációt vezetett íühöz-fához, hogy az általa 
összekotyvasztott kávéházi szabályrendeletet 
életbe léptethesse. Keservesen csalódot az 
öreg. A miniszter jóváhagyta a szabályren
deletet és annak legfontosabb pontját, hogy 
minden budapesti kávés köteles belépni "az 
ipatársulatba, ezt törölte a miniszter. Ellen
ben megengedte, hogy nők is szolgál
hassanak ki a kávéházakban. De ebben 
sincs köszönet, mert igen szigorú fölté
telekhez köti. Csak a rendőrkapitány külön 
engedelmével alkalmazhat a kávés női 
pincért. Még a ruházatát is előírja a sza
bályzat. A pincérnő csak egyszerű, sötét- 
szinü, a karon és nyakon zárt, uszály nél
küli ruhában szolgálhjta ki a kávéház 
vendégeit. A vendégek mellé ülnie, velük 
együtt mulatnia, a vendéget költekezésre 
csábítania nem szabad. A kávéház-tulajdo- 
nos felelős a pincérleányért és ha a sza
bályokat meg nem tartják, a főkapitány 
megtilthatja, hogy abban a kávéházban nő 
szolgálja ki a vendégeket. Másik fontos 
intézkedése a szabályzatnak, hogy meg
állapítja, hogy mit szabad árusítani a kávé- 
házban. A hideg- és meleg-hentesáruk ki
szolgálását megengedte a szabályzat, sőt 
felhatalmazta a tanácsot, hogy mindennek 
az árusítását megengedje. Törölte továbbá 
a szabályzatnak azt a rendelkezését, hogy 
iparengedelmet nem kaphat, a ki nem tud 
magyarul. A miniszter azzal okolja meg a 
határozatot, hogy a szabályzat kikötése 
ellenkezik az iparszabadságga! és a külföldi 
államokkal kötött kereskedelmi szerződé
sekkel. A miniszter összekötötte az ipar
engedelmet az italmérő-engedelemmei, ne
hogy folytonos zaklatásnak legyen kitéve, 
a ki csak az egyik engedelmet szerezte meg.

Nos, ezzel nem igen dicsekedhet Némái 
tyatya, mert amiket legjobban szeretet 
volna, azt törölte a miniszter. Csak tovább 
öreg legény. így lesz ez mindennel.

Kávésok egymásról. A kávésipartársu- 
lat legutóbbi közgyűlésén Harsányi Adolf 
kifogásolta, hogy Berger Leót örökös tiszte
letbeli alelnökké válasszák. Vita keletkezett 
ezen, amelyről a Magyar Vendéglős és 
Kávésipar a következő sorokkal emlék
szik meg. Rendkívül jellemző ez a pár sor:

«De aztán felállt Fabri Henrik és védel
mébe vette Berger Leót. Pedig ezt nem 
érdemelte Berger. De Berger erről nem 
tehet, ez csak az ő pechje, ha ilyen véde
lem nyilvánult meg mellette.

De úgy látszik, itt nem is arról volt szó, 
hogy Berger megvédelmeztessék, mert 
erre nem volt ok és Berger nem is szo
rult rá.

Arról volt itt szó, hogy Fábri ur feltűnni 
vágyik és nem tudja sem az időt, sem a 
helyet, sem az alkalmat hozzá megválo
gatni. Fábri ur erre Harsányi ellen intézett 
támadást. Ha ugyan támadásnak lehet ne
vezni, ha valaki szennyet dob egy tiszta 
ember felé. Azt mondta, és az elnöki 
rendreutasítás után is ismételte, hogy Harsányi 
«inkorrektül» járt el.

Harsányit nem kel! e kvalifikálhatlanul 
használt jelző ellen megvédelmezni. Nagyon 
magasan felette áll a fábriaknak.

Es azért Harsányi sem sokat fáradozott 
a visszavágással. Miután az indítványára 
elhangzó komoly érvekre tárgyilagosan 
megfelelt, csak azt a kérdést intézte a köz
gyűléshez, hogy Ítélje meg, melyik a kor
rekt cselekedet: nyíltan, cikornya nélkül, 
férfiasán elmondani a nézetét, még ha 
személyi kérdés körül forog is az, 
vagy sunyi módon szegni meg adott be
csületszavát, m.int az a támadó a közel
múltban tette éppen az ipartársulattal, 
illetve-a szövetséggel szemben.*

Éhez nem kel! kommentár!
Veszteségünk. Rövid idő alatt két java- 

korbeli szaktársunkat fektettük le a sírba: 
Zomborán Józsefet és Kohn L. Lajost. 
Wohl Lajos szaktársunk pedig ama ritkák 
közül való volt, aki öreg emberré vált s 
akit pedig a hivatása tűzben érte utói a 
halál. Koporsóikra letettük piros virágos 
koszorúnkat, részvétünk jeléül s annak je
léül, hogy a harc vörös lobogója alatt 
állunk, mindaddig, mig ez a nehéz munka 
idő előtt sirba visz férfiakat s az agastyá- 
nokkal pedig még dolgoztat.

RS KAUEPÖZÖK ÉS : : n

a KÖNYHM.EGÉHM ROVATA ■

Ml a célunk és teendőnk?
A célunk az, hogy a kávéfőzőknek és a 

konyhalegényeknek ismét a szervezettsegük- 
ben rejlő erő biztosítsa számukra a szabad
napot, tisztességes munkabért és bánás
módot, valamint szakegyesületi vagy a 
munkások és munkaadók szervezetei által 
felállított paritásos közvetítőt.

A teendőnk pedig az, hogy a fenti célok 
elérésére minden becsületesen, a jövőjét és 
családját szerető kávéfőzőnek és konyha
legénynek a szabad szervezetbe be kell 
lépni, és a szaklapra havonta 2 koronát le 
kell fizetni, amely összeggel megfizetünk 
minden járulékot és kapunk ingyenes jog
védelmet, segélyt, elhelyezést stb.

Tehát röviden összefoglalva megmondtam, 
mi a célunk és mik a teendőink. Csakhogy 
ilyen röviden nem lehet ám még sem 
kitérni azokra a bennünket mélyen érintő 
okokra, amelyek alább megértetik velünk 
azt, hogy kitűzött céljaink miért jogosak 
s van-e okunk, azokért közös erővel küz
deni.

Itt meg kell állapítanunk azt, hogy a 
munkás nemcsak hogy ki van tagadva 
minden jogból és védelemből, sőt ma a 
kizsákmányoló munkáltatók a kormány- 
hatalom minden eszközét felhasználhatják 
munkásaik elnyomatására, a már megszer
zett jogaik megsemmisítésére.

Hogy ebben is mennyire igazunk van, 
fényesen igazolja az, hogy a kávés urak 
közül néhány uszitónak sikerült kollégáikat 
a legvadabb munkásüldözésbe belevinni 
anélkül, hogy ezért bárhol is bántódásuk 
lenne. Sőt, hogy minél könnyebben letör
hessék munkásaikat, azoknak szervezeteit 
felfüggeszti a belügyminiszter, mielőtt még 
a vizsgálatot befejezné s igy tesz szolgálatot 
a munkások letörésére, hogy azok minél 
nyomorúságosabb életviszonyok közé jussa
nak. Amikor ezeket a történtekből meg
állapítjuk, meg kell állapítanunk azt is, 
hogy bizhatunk-e mi akár a munkáltatóink, 
akár a kormányok abbeli Ígéreteikben, 
hogy a munkások gazdasági érdekében 
tesznek valami hasznosat. Nem! Pedig az

a kényelem, pompa, jólét, szóval az ő javaik 
mind a mi munkánkból jönnek létre.

S ez az, ami bennünket feljogosít arra, 
hogy fenti céljainkért küzdjünk és azokat 
magunknak biztosítsuk. De hogyan, kérdi
tek, ugy-e? Azt is megmondom.

Ma már minden kávéfőzőnek és konyha
legénynek tisztán kell azt látni, hogy más 
a munkaadó érdeke, mint a munkásé. 
Vagyis a munkaadó érdeke az, hogy minél 
Olcsóbb munkaerő álljon rendelkezésére, 
hogy profitja minél nagyobb legyen. De az 
olcsó munkaerőt csak úgy tudják beszerezni 
a munkáltatók, ha mi szervezetlenek va
gyunk, mert akkor minden ellentállás nélkül 
összeszednek minden jött-ment alakot, akit 
velünk képeztetnek ki s bennünket pedig 
pár hónap múlva, mint a kifacsart citromot 
kidobnak, ha nem leszünk meghunyász
kodó és olcsó igavonó rabszolgáik. Már 
pedig nekünk munkásoknak egyetlen vagyo
núnkat, munkaerőnket, csak úgy védhetjük 
meg, ha annak védelmére ismét szervezet
ten egy erős tábort képezünk a szabad 
szervezetben, és azért itt, mert az ide be
fizetett filléreinken támogathatunk sztrájkot, 
bojkottot, s amit összegyüjthetünk, azt a 
szaktársak érdekeinek támogatására hasz
nálhatják fel, nem pedig arra, hogy akár
melyik belügyminiszter rendeletére a ható
ság elvigye.. Már most egy a kérdés, 
szaktársak. És ez az, akartok-e a szervező 
bizottsággal együtt haladni abban az irány
ban, hogy szabad szervezetünket oly ellent- 
állóképessé tudjuk tenni, hogy necsak a 
munkáltatóink kutyaszövetségének vad terro
rizmusát tudjuk visszaverni, hanem érde
keinket is minden irányban tudjuk bizto
sítani. És ehez nem kell más, mint a ti 
összetartástok és áldozatkészségtek. Ha ezek 
megvannak, békét tudunk teremteni.

Nyilvános gyűlésünk.
Jól látogatott két nyilvános gyűlést tar

tottunk március hó 31-én a Wesselényi- és 
Kertész-utca sarkán levő Jablonitzky-féle 
vendéglőben. Délután Kéföi, este Csernák 
elvtársak elnököltek, jegyző Zilahy I. elvtárs 
volt. A napirend előadója SchönherrJózsef 
eivtárs volt, aki meggyőző érvekkel mutatta 
ki a koalíciós kormány munkásüldöző poli
tikáját, amely a kávésoknak is megadta a 
bátorságot arra, hogy kutyaszövetségük a 
legvadabb terrorizmussal forduljon a kávé
házak konyhamunkásai ellen. Azért fel
szólítja az előadó a kávéfőzőket és konyha
legényeket, hogy a szaklap körül a szabad 
szervezetben tömörüljenek.

Felszólaltak még Csernák, Czvetánovics 
és Adorján elvtársak, akik a legmesszebb
menő agitációra szólították fel a gyűlés 
résztvevőit. A gyűlés a következő határo
zati javaslatot fogadta el:

A kávéfőzők és konyhalegények gyűlése 
kimondja, hogy miután a koalíciós kormány 
lehetetlenné teszi, hogy a munkások törvényes 
egyesületben védekezzenek a munkáltatók ki
zsákmányolása ellen, ezért elhatározzák a 
gyűlés résztvevői, hogy megalakítják a szabad 
szervezetet és csak azt tekintik szervezett 
munkásnak, aki előfizetője a szaklapnak. 
Egyben utasítja a gyűlés a szabad szerve
zet vezetőségét, hogy rövid időn belül fog
lalja össze a kávéfőzők és konyhalegények 
követeléseit s azt egy újabb nyilvános gyű
lésen mutassa be s alkalmas időben követe
lésként terjessze a munkáltatók elé. Végül 
megállapítja a gyűlés, hogy a megindítandó 
mozgalmat a kávéssegédekkel együtt kívánja 
folytatni és nem akar mást. mint jogainak 
biztosításával békét teremteni a kévéházi 
iparban.

A határozati javaslat kimondja, hogy 
szervezett kávéfőzőnek és konyhalegény
nek csak az van elismerve, aki előfizetője 
a szaklapnak, tehát aki tagja a szabad 
szervezetnek. Már most az a fontos, hogy 
a szaktársak érvényt is szerezzenek a hatá
rozati javaslatnak, hogy az necsak papíron 
maradjon, hanem nem szabad addig meg
nyugodni, mig szaktársaink egytől-egyig
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be nem iratkoznak a szabad szervezetbe, 
ahol újból harcosa lesz a szervezett kávé
főzők és konyhalegények ama öntudatos 
csapatának, akik büszke, önérzetes fejjel, 
céltudatosan ismét küzdeni fognak jogaik 
és gazdasági érdekeik kivívásáért és meg
tartásáért. A szaklapot előfizetni lehet 
Schönherr I. elvtársnál, Wesselényi-utca 23, 
kávémérés.

*

A szervező bizottság minden hétfőn este, 
a bizalmiférfiak minden csütörtökön este 
8 órakor a szokott helyen értekezletet tar
tanak. Mindenkor pontos megjelenést kér 

a szervező bizottság.

■ SZÁLLODAI ÉS ÉTTERM I ■

A Budapesti pincéregylet köz
gyűléséről.

A B. P. E. március 29-én lazajloít köz
gyűléséről a következőkben számolunk be: 

Vassel Gusztáv elnök üdvözölvén a meg
jelent tagokat, megállapítja a határozat- 
képességet és a közgyűlést megnyitja. A 
formai dolgok elintézése után jelentést tesz 
a lefolyt évi működésről. A közgyűlés a 
jelentést tudomásul vette és a vezetőség
nek a felmentvényt megadta.

Ezután következett a tisztikar választása 
es a Frohner-alapitvány kamatairól való 
határozat. A tisztikarba a következők válasz
tattak meg: Elnök Vassel Gusztáv, alelnök 
Báli;, Mihály, pénztáros Sághi Lajos, ház
nagy Beid! Antal, könyvtáros Tenk Mátyás, 
számvizgálók: Nagy László, Beer László, 
Cseke Lajos, választmányi tagok: Drabik 
János, Horváth Ferenc, Kovács Gyula, Biró 
Dénes, Deák István, Gergits József, Flecker 
Hyula, Szigeti Márton, Gremeti Kálmán, 
Heiter Imre, M. Kovács József, Deutsch 
Gyula, Koch Gusztáv, Meiszter Mátyás, 
Totsché Vilmos, Haniczinger János, Luka 
Kálmán, Kametler Mátyás, Vavró István, 
Halper Pál, Kopcsinovits Antal, Koszteczky 
Győző, Mitrovácz Adolf, Nagy János, pót
tagok: Rózmann Jenő, Tauber Simon, 
Joch Ignác, Egyed Gyula, Mirolt Ferenc, 
Galy Mihály, Palugyay Károly, Heirigs 
Nándor, Klatz Jenő, Almásy Károly, Weisz 
Henrik, Uray Ödön.

A közgyűlés tárgyalta ezután két kizárt 
tag felebbezését, nevezetesen Weisz József 
és Kálmán Istvánét. Mindkettő az egyesület 
belső békéje és a vezetőség elleni köteles 
tisztelete ellen súlyosan vétett. Hosszú és 
szenvedeimes vita után a közgyűlés helyt 
adott Kálmán István kérelmének és őt tagsági 
jogaiba ismét visszahelyezte azzal a meg
jegyzéssel, hogy a választmány Kálmánt 
szigorúan megrója a múltban tanúsított 
viselkedéséért és elvárja, hogy a jövőben 
igyekezni fog az egyesület a tagok érdekeit 
szem előtt tartva, működni. Weisz József 
kérelmét a közgyűlés elutasította és egy
ben kimondotta, hogy a vezetőség eljárá
sát helyesnek és kívánatosnak tartja,-* hogy 
a jövőben is hasonló szigorral járjon el 
azok ellen, akik az egyetértést, a szolidari
tást megakarják bontani.

Ezzel azután ki is merült a B. P. E. köz
gyűlésének napirendje.

' *
Szomorú tény az, hogy egy egyesület, 

amelynek tagjai a társadalom nyüzsgő 
életében fontos tényezők, amennyiben a 
közélelmezést látják el, ilyen sivár közgyű
léssel végzi be az esztendő küzdelmeinek 
tárgyalását.

A laikus azt hinné, hogy bizonyára oly 
rendben van az egyesület ügye, hogy 
semmi szüksége sem áll fenn annak, hogy 
az egyesületi élet összes fázisaira kiható, 
üdvös reforminditványok kerüljenek tárgya
lásra. Pedig nagyon sok ok lenne arra, 
hogy a tagok és a vezetőség indítványok
kal lépjenek a közgyűlés elé.

Hogy a vezetőség nem jött indítványok
kal, ez érthető, mert a belső adminisztráció 
gyökeres reformja olyannyira igénybe vette 
minden percét, hogy gondolnia sem lehe
tett egyébre, mint az adminisztráció olyan 
irányú reformálására, mely a jövőben min
den vissszaelésnek gátat vessen.

Hogy azonban a tagok köréből nem 
érkeztek indítványok a közgyűlés, elé, az 
gondolkodásra késztet bennünket. Önkény
telenül is az a gondolat fogamzik meg 
agyunkban, hogy a tagok részéről egy idő 
óta rendkívüli közömbösség tapasztalható. 
Megnyilvánult ez a közgyűlés résztvétlen- 
ségén is, de megnyilvánul ez a tagok 
egyéb viselkedésében is.

Uj utakat kel! tehát most már keresnie 
az újonnan megválasztott vezetőségnek. Uj 
utakon kell járnia, ha megakarja menteni 
az egyesületet attól, hogy lesülyedjen egy 
kártyázó és billiárdozó egyének egyesüle
tévé.

Fel kell ébreszteni a tagokban a köz 
iránti érdeklődést.

Bele kel! vinni a tagokat a tanulni vá
gyás útvesztőjébe, ahonnét nincs vissza
térés, csak előre lehet törni, mindig előre, 
a tudományok teljes felismeréséig.

Hisz oly szép a tudás. Az élet megisme
rése.

De nemcsak lelkünkre hat a reális tudo
mány, hanem erős, hatalmas fegyver is az 
a kezünkben, melyet ha jól forgatunk, 
meghódíthatjuk vele a világot, amelyet ha 
eldobunk magunktól, elveszíthetjük a vi
lágot.

Az uj vezetőségnek arra is súlyt kell he
lyezni, hogy forradalmositsa a lelkeket. 
Hogy ne tűrjék tunyán, bambán a leg
égbekiáltóbb gazságokat. A szolidaritás, a 
testvéries szeretetet kell felébreszteni a ta
gokban, hogy érezze mindegyik a másikon 
ejtett sérelmeket, visszaéléseket.

Ki kell irtanunk a gazt, amely akár nem
zetiségi, akár vallási, akár politikai álarc 
alatt a gyűlölet magvát hinti el a pincér- 
ség termőföldjében.

Nagy munka, nehéz munka vár az uj 
vezetőségre!

Ambíció, áldozatkészség és az egyesületi 
tagok iránti szeretet azonban csodás dol
gokat tud művelni.

Előlegezzük az uj vezetőségnek azt a 
bizalmat, hogy hiszünk a csodás dolgok 
megalkotásában; hisszük, hogy ki fogja 
tudni ragadni a pincéregyletet tagjaival 
egyetemben abból a kátyúból, amelybe a 
tagok közömbössége és a múlt vezetőségek 
lanyhasága folytán került.

Ha csalódunk?! Akkor jöjjenek ismét 
friss erők, mert a munkásság felszabadítá
sáért, öntudatra keltéséért folyó harcnak 
egy pillanatig sem szabad szünetelni.

Emberek jöhetnek, mehetnek, elbukhat
nak, majd ismét feltámadhatnak.

De az eszmének, a gondolatnak, a hala
dásnak, a szolgai függéstől való szabadu
lás vágyának szüntelenül lobogó lánggal 
égni kell s e lángot fejleszteni tartsa hiva
tásának az uj vezetőség, valamint az egye
sület minden egyes tagja. F. D.

Reformok a mozgalomban. «,
A szabad szervezet nem más, minthogy 

minden éttermi segéd a
.ytuwmrorsz(íui Szállodai, É tterm i és Kávé

házi A lka lm azottak  sza k la p ja  
köré csoportosuljon. Az eddigi nehézkes 
< Eilentállási könyvecskét és bélyegrend
szert > beszüntettük. Április elseje óta a 
szaklapnak havi előfizetése lépett életbe.

A pénxbesxedó a.- eliiflxelési nyu g tá ka t 
már javában hordja szét az üzletekben, 
hogy mindenki gyorsan  előfizethessen. 
Minden előfizető kap az eilentállási köny
vecske helyett egy szaklap

1 lyaxo lványt.
Kinek nem lesz szaklapigavolványa, aki 

nem fog a lapra előfizetni, az természete
sen nem tagja a szabad szervezetnek, te
hát nem is szervezett éttermi se^éd, hanem

á ru ló  és P eesovies /
A lapot mindenki postán kapja s ezért 

minden lakásváltoztatás bejelentendő. A 
szervező bizottság ezentúl a lapban havonta 
fontos

k im u ta tá st a á  a lap bevételeiről és 
k iadásairól,

hogy a szabad szervezet működését min
denki ellenőrizhesse. Ezentúl lapot csak 
előfizetők kapnak, mert a «lapagitáció» 
sok pénzbe kerül, tehát aki nem fizet elő, 
de azért a lapot zsebrevágja, az munkás
társai pénzét lopja I

Szaktársak! Sok az alattomos és elbiza
kodott ellenségünk, nagy harcok előtt 
állunk. Reméljük, nem lesz köztünk egy 
áruló, gyáva és ostoba sem, aki elő nem 
fizetne a lapra.

Be a szabad szervezetbe t

Az üzlet- és csoportblzelm lférflakhozl
Az éttermi segédek bizalmiférfiainak 1909 

február 1-én tartott értekezlete úgy határo
zott, hogy az agitáció és szervezési munka 
érdekében a fővárosi üzleteket 29 csoportra 
kell felosztani és minden csoport élére egy 
csoportbizalmit kell választani. A 29 csoport
bizalmi képezi az «agitdciás bizottságot», 
amely a szervező bizottsággal közösen in
tézi a mozgalom agitációját és a szervezet 
kiépítését.

A szaktársak eddig mindig arról panasz
kodtak, hogy nincsen terük, amelyen dol
gozhatnának a szervezet érdekében. Most 
itt volna az alkalom, hogy az éttermi segé
dek megmutassák, miszerint nemcsak pa
naszkodni, de gyakorlati munkát is tudnak 
végezni. Áz nem elég, ha a szaktársak csak 
a szervező bizottságot kritizálják. Az sem 
elég az üdvösségre, ha felismerik elnyomatá
suk okát és osztályhelyzetüket. Agitálni, dol
gozni is kell, hogy a szervezet egészséges, 
hatalmas és erős legyen. Sajnos, e téren 
még nem tapasztaltunk semmit. Eddig csu
pán 10 csoportbizalmink van és 19 csoport 
vezető nélkül áll. Ha azt akarjuk, hogy az 
agitációs bizottság ne legyen halvasziilel :tt 
gyermek, akkor félre minden lustasággal és 
gyerünk agitálni.

Eddig már több mint egy tucat csoport
értekezletet hívtunk egybe, de szomorúan 
kell bevallanunk, hogy az indolencia, a 
nemtörődömség és lustaság csak úgy ordí
tott ezeken a csoportértekezleteken.

Világos, hogy ennek a nemtörődömség
nek csak az liizletbizalmiférfiak» lustasága 
az oka.

Ezért felhívjuk az üzletbizalmiférfiakat, de 
leginkább a lustákat és hanyagokat, hogy  
a blxalm lértekexleteken m in d e n  hé t
fő n  délu tán  4 órakor je len jen ek  meg  
pon tosan  és le lk iism eretesen  a szokott 
helyen  s tegyék meg kötelességüket, őrked- 
jenek a kollektív szerződés fölött és tartas
sák azt be a szaktársakkal is.

Nem fogjuk tovább tűrni,hogy az egyesü
leti kötelezettségeknek meg nem felelő 
szaktársak, az ellenőrzést meghiúsítandó, 
kéz alatt vállalnak munkát és feléje sem 
néznek az egyesületnek. Ezzel sXemben 
rendes tagjaink hónapokon keresztül nem 
tudnak munkához jutni és családjaikkal 
együtt nyomorognak.

Hogy ennek a lehetetlen és igazságtalan 
állapotnak mielőbb vége szakadjon, figyel
meztetjük az üzletben lévő szaktársakat, ha 
csoportértekezletre meghívást kapnak, saját 
érdekükben jelenjenek meg, hogy a fel
világosításokat megkaphassák és személye
sen vehessenek részt a mozgalom irányí
tásában.

Egyben felhívjuk szaktársainkat, hogy az 
üzletben történő

m inden  visszaélést rögtön  
jelentsenek be a titkárságnál. Fia az egylet 
jogait főnök játszotta ki, akkor

békéltető bíráséig elé vtssxü'k őt, 
ha egyesületi tag követte el, akkor 

a vétlusxtmémy előtt 
fog felelni cselekedetéért Kéz alatti el-
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helyezések fölött nem fogunk a jövó'ben 
szemet hunyni, de meg fogjuk torolni jövő- 
”en.,a , . ?  o-latti ojánlkozást és a szervezet- 
rontó Kilincselést is. Tehát nem csupán a 
csoportbizalmiférfiak és az iizletbizalmi- 
férfiak agitáljanak, hanem minden üzletben 
levő józan és szakmáját tanult éttermi segéd 
is jelenjen meg pontosan minden csoport- 
ertekezleten, kísérje éber figyelemmel a 
mozgalom fejlődését és ügyeit, őrködjön a 
kollektív szerződésben biztosított jogok és 
érdekek fölött, mert ezt parancsolja az ét
termi segédek erkölcsi és existcnciális érdeke.

A kollektív szerződés és a — béke-
biróság.

A vendéglősipartársulattal kötött kollek
tív szerződés nem hozta meg azt a békét, 
amelyet mi a vendéglősipar érdekében re
méltünk. Nem pedig azért, mert a t. főnök 
urak egy része ‘céhmesterek* módjára 
fogják fel munkáltatói hivatásukat és elma
radt, középkori ideológiájukban élve, állan
dóan nyargalnak az «én vagyok az ur a 
házban* vesszőparipáján és nem tudják 
vagy nem akarják megérteni, hogy ma nem 
a rendi alakulások, hanem az iparszabad
ság korszakát éljük, melyben a «patriarcha- 
liznnis meséje* helyett a maga ridegségé
ben áll pincér és főnök között a gazda
sági érdekelleentét. Amig ők felruházva az 
összes állampolgári jogokkal, a hatalom 
birtokában, pénzzel a kasszában, mint gaz
daságilag erősek, addig az alkalmazottak 
teljesen b irtoktalanul állnak itt és csupán 
szervezetükre támaszkodva vehetik fel a 
gazdasági harcot, a létért való küzdelmet 
az iparszabadság mai korszakában. Ma nem 
támaszkodhatnak már a munkáltató jóindu
latára, mert ez nagyon ingatag; joggal 
követelhetjük tehát, hogy az üzletben, a 
munkában bennünket a másik fél, a vállal
kozó ur, egyenrangú faktornak respektál
jon. Elvégre az tűrhetetlen, hogy egy fel
nőtt munkás némán alávesse magát egy 
másik ember szeszélyének és bogarának.

A munkáltatók maradiságát az ipartársu- 
lati értesítő «elmefuttatásai > fényesen iga
zolják. Az értesítő a következőket Írja:

A súrlódások munkaadók és pincérmunkások kö
zött napirenden vannak s a békéltető bizottságnak 
ugyancsak kemény munkát ád a rengeteg panaszos 
iigy elintézése.

Igaz ugyan, hogy sok esetben a munkaadók kö
vetnek el hibát s ilyenkor a pincérek sietnek a leg- 
ielentéktelenebb kicsiséget is panasz tárgyává tenni. 
De valamennyi súlyosabb esetnek a tárgyalására a 

incérek szolgáltattak okot. Hol itt, hol ott sztráj- 
ot rögtönöztek, hogy a munkaadótól még több 

kedvezményt szerezzenek. Ez azt bizonyltja, hogy 
a pincérek igényei határt nem ismerő mértékig 
fokozódnak. A munkaadó részéről tapasztalt leg
parányibb sérelemre feljajdulnak és nyomban kö
vetelik panaszuk orvoslását, mig ellenben ők egész 
könnyedén okoznak a munkaadónak nagy károso
dással járó sérelmeket.

A tárgyalt eseteket részletesen ismertetni nagyon 
hosszadalmas lenne, ehelyett csupán felemlítjük, 
hogy a békéltető bizottság mintegy 40 panaszt 
tárgyalt, melyek közül a súlyosabb esetek mind a 
munkások terhére esnek, mig ellenben a munka
adók a legtöbb esetben azzal vádoltattak, hogy 
pincérmunkásaikat nem a pincéregyesiilet elhelyező 
irodájából alkalmazzák. De a békéltető bizottság 
ezen utóbbi vádak közül is többet elejtett, azért, 
mert bebizonyult, hogy a munkaadó kényszerhely
zetbe jutott, mert a pincéregyesület elhelyező iro
dájából vagy egyáltalán nem, vagy legalább nem 
megfelelő munkást kapott.

Ahoz nem kell szocialistának lenni, hogy 
megértsük; miszerint a kollektív szerző
dések a gazdasági ellentéteket nem szün
tetik meg. A szerződés csak fegyverszünet 
és a legdühösebb uszító sem állíthatja, 
hogy mi a fegyverszünetet megszegtük. 
Az meg egyenesen vakmerőség, hogy 
‘ súrlódásokat és sztrájkokat rendezünk, 
hogy mi csak nagy hibákat követünk el, 
de ha egy főnök jelentéktelen kicsiségeket 
csinál, sietünk őt feljelenteni*.

Két sztrájkunk volt, melyeket mi is el
ítéltünk a béketárgyaláson. Azonban a 
sztrájksurlódásokat nem mi, hanem Fren- 
reisz, ez a pökhendi mitugrász és Fludo- 
rovics ur rendezték. Az első ostoba és 
goromba magatartásával szinte belekény- 
szeritette embereit, a másik meg az tén

vagyok az ur a házban* vesszőparipán 
nyargalt. Mi mégis elítéltük a sztrájkokat. 
Más embereket is küldtünk. És Frenreisz 
ma is «csőcselékkel» és nem egyleti tagok
kal dolgoztat. Hát ez nem súlyos eset? 
Ez kicsiség ? Ha a sztrájkok kárt okoznak, 
tessék neiii bele uszítani az éttermi segé
deket. Azonban egyes urak ma úgy bánnak 
velünk mert szervezve vagyunk —, 
mint kocsis a lovával. Ezt persze nem 
türjük I Vagy pedig az egyleti ingyenes köz
vetítést egy ravasz sakkhuzással kijátszani, 
ez is kicsiség ? Igazán nem értjük, hogy az 
ipartársulat választmánya megengedi, hogy 
Popper titkár ur az ‘Értesítővel* az ipar
társulatot kompromittálja. Avagy a nem
egyleti emberek, az ügynöki hiénáktól ki- 
uzsorázott jánosok kedvesebbek? Azt kell 
hinnünk, hogy az ipartársulat egyetért 
Popper úrral, hisz az ‘Értesítő* az ipar
társulat szócsöve. Nem értjük, hogy miért 
méltóztatnak annyi pénzt kidobni a «szak
iskolára», ha a nemegyleti emberek, az 
ügynöki csőcselék diploma nélkül is jó. 
Mert a vakmerőség netovábbja az az állí
tás : «hogy az egylet nem tud megfelelő 
szakmunkást adni*. A fővárosban nincsen 
egy jóravaló, szaktudású éttermi segéd sem, 
aki ma már nem volna az egylet tagja. 
Akik még ma sem tagok, azok kétszínű 
himpellérek, akik nem is lehetnek jó és 
őszinte munkások. Ilyeneket csak az egylet 
adhat nia a vendéglős-iparnak, akikért 
felelősséget is vállalunk. Ha pedig mégis 
akadt egy-két könyelmii ember, mi sosem 
fogtuk pártjukat és csak a rosszmájú de- 
nunciálás mondhatja, hogy mi nem tudunk 
és igyekszünk megfelelni munkaközvetitő- 
feladatimknak. A t. főnök urak ne felejtsék, 
hogy ügynökeikkel a múltban kiöltek az 
emberekből minden kötelességtudást, ön
érzetet és emberiséget és amit ők évtizede
ken át rontottak és mulasztottak, azt nem 
tudjuk mi két év alatt helyrenevelni és 
igazítani.

Február 20-iki számunkban közöltük a 
békebirósági tárgyalásokat Herz Rafael, Deli 
Sámson és Frenreisz I. munkáltatók ügyei
ben. Frenreisz Istvánra megjegyezzük, hogy 
nagyon kedélyesen viselkedik ipartársulatá
val szemben. Annak meghívására oda se 
fülel és általában úgy tesz, mintha semmi 
köze sem volna az egész miskulanciához. 
Az ipartársulat választmánya megígérte, hogy 
fel fogja világosítani Frenreisz i.-t, hogy a 
szerződést nem bonthatja fel és azt köteles 
betartani. De eddig semmi sem történt. 
Ezekután csak szabad szervezetünk dolga 
lehet, hogy ezzel az úrral elbánjon, mert 
mi szervezett éttermi segédek nem vagyunk 
hajlandók tovább tűrni ennek a fiatal 
urnák uszításait és pincérrontását. Fia kell, 
a legmesszebbmenő eszközöktől sem fogunk 
visszariadni, hogy Frenreisz Istvánt szabad
ságunk, jogaink és érdekeink respektálására 
kényszeritsük.

Február 22-éu tárgyalva lett Fiudorovics 
panasza, mert alkalmazottai sztrájkba léptek. 
A békebiróság egyhangúlag úgy határozott, 
hogy az alkalmazottak szerződésszegést 
követtek el. Megjegyzendő, hogy a mun
káltatónak teljesen fölösleges volt panaszt 
emelnie, mert a B. P. E. betartva a szer
ződést, rögtön uj személyzetet küldött.

Március 16-án a következő ügyek képez
ték a tárgyalás anyagát:

Az ‘Erzsébetvárosi borozó* az egylet 
megkerülésével alkalmazza kisegítőit. Mi
után munkáltató nem irta alá a szerződést, 
a panasz nem volt tárgyalható.

Fiudorovics J. egy, az egyletből kizárt 
éttermi segédet alkalmazott üzletében. A 
békebiróság úgy döntött, hogy az alkalma
zás a kizárás eló'tt történt s ezért munkál
tatóra bízza, hogy az illetőt elbocsátja-e 
vagy nem. Megjegyzendő, hogy illető szak
társunk ellen a kizárás azóta megszűnt és 
jelenleg ismét tagja egyletünknek, amiért 
az ügy teljesen tárgytalanná vált.

Váradi József vendéglős az egylet meg
kerülésével alkalmazott egy éttermi segédet. 
A bizottság megintette Váradi munkáltatót

és figyelmeztette, hogy jövőben az egylet 
utján alkalmazza éttermi segédeit. Evva La
jos ügyében ugyanígy döntött a bizottság. 
Az ipartársulat megígérte, hogy Evva mun
káltatót figyelmezteti, hogy alkalmi albérlő
jét szólítsa fel a szerződés betartására és 
ne az egyesület megkerülésével alkalmazza 
éttermi segédeit.

Katona Géza az egylet megkerülésével 
alkalmazza Brunner nem egyleti tagot. 
Munkáltató itt azsal mentegetődzött, hogy 
nevezettet nem ő, hanem a katonatiszti 
kaszinó alkalmazza kisegítőnek. E kifogást 
a békebiróság — szótöbbséggel — tudomá
sul vette.

Gyuth Nándor, Molnár Sándor és Fürst 
Tivadar az egylet megkerülésével, illetve 
ügynöki emberekkel dolgoztatnak. A béke
biróság Gyuth N. panaszát elejtette, Fürst 
Tivadar ügyét elhalasztotta, mert munkál
tató nem jelent meg; Molnár S. ügyét 
pedig áttette az ipartársulat választmányá
hoz, mert a t. munkáltató ur saját erkölcsi 
testületét nem respektálta, a tárgyaláson 
nem jelent meg és a meghívó hátlapjára 
ráírta, ‘hogy a szerződésre — amelyet 
aláirt —, tehát saját becsületszavára — 
fütyül*.

Igazán épületes kis dolgok. A vendéglős 
urak nem respektálják az ipartársulatot; az 
ipartársulat azt kívánja, hogy erre a mun
káltatókat is mi kényszeritsük, de azért azt 
Írják, hogy mi csináljuk a súrlódásokat. 
Pedig ahány ügy, annyi szerződésszegés 
a munkáltatók részéről. A két sztrájk csak 
akkor lenne igazán szerződésszegés, ha az 
egylet nem küldött volna embereket. Szó
val : a munkáltatók részéről semmi garan
cia, hogy a szerződést betartják, de az 
egylet a munkáltató ingadozásaiért és gyen
geségéért is tartsa oda a hátát. Hát, hiszen 
mi éttermi segédek be is tartottuk a szerző
dést, de megkívánjuk, hogy az ipartársulat 
is egy kissé erélyesebb és keményebb 
nyomást gyakoroljon a munkáltató urakra.

Figyelmeztetés. Azok a szaktársak, akik 
a B. P. E. könyvtárából könyveket vettek köl
csön, szíveskedjenek azokat 8 nap alatt vissza
szolgáltatni, mert a választmány könyvtár- 
zárlatot rendelt el. Figyelmeztetem a szak
társakat, hogy akik a jelen felszólításnak nem 
tesznek eleget, a legközelebbi szaklapban 
névszerint lesznek felszólítva.

Tenk Mátyás, könyvtáros.
Köszönetnyilvánítás. Alulírott hálás 

köszönetemet nyilvánítom mindazon szak
társaimnak, akik elhunyt lányom temetésén 
resztvettek és a veszteség fölötti bánatomat 
részvétükkel enyhítették.

Zsalávinczky Bernát, éttermi segéd.
Temetés pap nélkül. Szervezetünket 

ismét veszteség érte. A kérlelhetetlen haiál 
kiragadta sorainkból Mészáros Mariska 
szaktársnőt, ki a szállodai segédszemélyzet 
közé tartozott és szatíád szervezetünknek 
buzgó, odaadó tagja volt. Vasárnap délután 
y.,5 órakor temették a Szent István-kórház- 
böl mindnyájunk őszinte részvéte mellett. 
Elvtársaink nagy számban vettek részt a 
temetésen, amelyen a cipészek kitűnő da
lárdája énekelt. A búcsúztatót Weisz Miklós 
elvtárs tartotta. A temetést — az elhunyt 
utolsó kívánsága szerint — pap nem za
varta. Emlékét meg fogjuk őrizni.

A 11-es szervező bizottság  jelenjen 
meg a szokott helyen minden szerdán dél
után pont 4 órakor a szervező bizottsági 
ülésen.

A szervező bizottság egyúttal tudomására 
hozza a szaktársaknak, hogy a szabad szer
vezet március havi pénztári kimutatását a 
szaklap jövő számában fogja hozni. 

_ _ _ _ _

Törley-pezsgő dugókat a cég 10 fillérért 
vált vissza.

Felelős szerkesztő: Vágó Béla.
Kiadó: A lapbizottság.

Világosság könyvnyomda r.-t.. Budapest, VII., Nyár-utca 1.
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|lHÜm” lvÁDAR?
m  c* i t  uwah siíiutö *
BUDAPEST. V, OOROTTYA-UTCA W.

« Porcellán és üvegáruk.
®  nüpmJioti'l Sajat porcetlangyár Budapesten.
J  I 185'1 I IÉP£S ÁRJE&YZEk klVAÜTRí 8ERMENTVE.

Kitűnő hatású vese- 
és hólyagbajoknál.
Széncavdus, kellem es, savanykás 

izü, vasm entesltett,

rendkívül üdítő asztali víz.
Üdít, gyógyít. Orvosilag ajánlva.
Ivó-gyógymódra használva, vese- és 
hólyagba jóknál, a vesetnedcnce idült 
hurutjainál, hugykö- és fövenyképző
désnél, a légutak- és a kiválasztószervek 
hurutos bántalmainál kitűnő hatásúnak 

1 ■■■■■' '■ bizonyult. . — -----------
Prospektust k ív á n a t r a  küld a 

forrásk ezelőség:
/Yluschong buziási gyógyfürdő igazgató

sága BuziásfOrdőn.
Kapható : eudapesten É deskuty  L. ásványvizkertskedő- 
nci, valamint minden füfter- és csemegekereskedésben.

ConsuiTi
részvénytársaság

Budapest, UH., Kertész-utca 20.
T e l e f o n - s z á m :  8 0  14.

Saját szipkagyárábau a legcsinosabb kivitelit és 
legkitűnőbb minőségű szivarszipkák készülnek, 
cégnyomással is. Saját gyártmányú s/.ivarka- 
hüvelyek. Raktáron gyufák, fogvájók, kréták, 
szivacsok, táblák stb. Nagy raktár kávéházi 
felszerelésekből, sakkok, dominók, teke- 
asztai felszerelések, dákók, billiárdgolyók, 

I u jságtartók stb. stb. Játékkártya gyári raktár. 
Képes árjegyzék ingyen.

f i V  A R T E  L f í p *
Sö rfő zd e  £ g ||R é sz <y;tá£s_

[lESNÍ1̂ ftt |f\/A  R 0?
L e g n a g y o b b  v i d é k i  s ö r f ő z d e  

E l s ő  r e n d ű  g y á r t m á n y o k

Bel és Külföldi Kitüntetések
s z A n o s .  f  lóKtsieo.

Budapesti fő rak tá r: V ili., P rd ter-u tca 44/a.

Hébel-kávéiiáz
V I., T e r é z - k f l r u t  19.

Éttermi segédek találkozó helye!!
Hébel Mihály, tulajdonos.

T . é t ia p iró  é s  
vemédésjBős urcaBcnak
legmelegebben ajánlom a 
legjobbnak elismert és sok 
Időt és munkát megtakarító

„BERKOVirS'Méle
nckloppii-iajiuk
éi minden színben lévő

ten Iákat. v S S —
Továbbá nagy választékban Hoklogroph-toksrcsck, kész 

étlapok, menu-kórtytk, konyhasöntös-ivek és könyvek, bon- 
hlok minden nagyság és színben, ruhatár-számok, bőrlet- 
fllzetek, levólpap-r és borítékok, szlvarr^pkák (kívánatra cé-j 
nyomással in), legújabb pecsenye- és holdiszek, torta- es 
tányérpanlrok, cDtcmónykepszlik, papírszalvéták, papirlemez- 
tányérok, ír3ncia szalmaszopikák, fogvájók, ujségtarlók, Iró- 

t.'t'ülák, kró.ák, szivacsok stb.
Olcsó, s/nbott ..rak mellett gyorsan és pontosan szállít

K i i r f i iv  Koktoaraiili-k*sslt0, célszerű irodai b b l k J V U d  l\c lI  Oly és vandOglíl cikkek raktára
B u d a p e s t ,  W88,, Sip-utca II. szám.

Képes árjegyzék Ingyon.

A jobb fővárosi és vidéki 
szállodások és vendéglősük, 
majdnom k ivé te l nélkül, 
0  évtizedek óta 0

Löwenstein Mihály utóda
H o r v á t h  Nándor
cs. és kir. udvari szállító 
0  cégnél vásárolnak. 0

Budapest, IJy Vámház-kürut4 
Kishíd-utca 7.

A lap ittato tt 1364. évben.

P i n c é r e k ajánljuk HERMANN 
GYULA fó rf iszabó-

f ig y e S m é b e
mestert, ki már húsz 
év óta csakis pincérek 
szabója. — Budapest, 
VII., Akácfa-utca 7.

P in c é re k  f ig y e lm é b e !
Az elismert legjobb ős lcgiaj-tősnbb

P E H C É r . Q I P Ö K
SERÉNY ZSÍGMONDiiál

Budapest, V II , Erzsébct-körut 3G
kaphatók. Számos elismerő-lcvél bizonyltja a cég szolid 

kis/. >lt nlását.
Állandó nagy választék lé . /  üzleti és m indennem ű 

cipőkben.
Egy levelező-lapon kérem jzívis értesítését és azonnal 

szolgálok.
Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab

ban eszközöltetnek.
m

-iorrás
fxénsawnl telitett ásványvize hasznos ital étvágyra varoknál és 
emésztési nehézság-knál. Á legtisztább és logegésrtégtsebb asztali 
és borviz. — Hathr.tós srom|csM!aplté. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
fgyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsffirdő Kutváilatfat Budán.

■ m a r r o n

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

bor, pozsgőhtiz logjobb ital. Orvosilag ajánlva mint 
.... -----nyálka oldó ós hugyhajtó hatású. _________

A tisztelt pincér uruknak reklámdolgokat, po
harakat, szip’.át, fogvájót -tb-bit küldünk, ha le- 
vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., Zoltán-utca 10. Telefon 34—78.

Szaktársak!
Ajánljuk ;i szénsavval telite tt város

ligeti

ILONA
artézi ásványvizet

Legtisztább és legegészségesebb üdítő
ital, tisztán és borral. Megrendelési 
cim: ARTÉSIA részvénytársaság, 
Budapest, VII., Egrcssy-ut 20/c.

Telefonszám : 50—72.
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