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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 pénzküldemények küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

Ünnepnapunkra.
Fölvirradt ismét Május hajnala,
Csudás erő lopódzik a karunkba.
Ökölbe szorul kérges tenyerünk 
S lábunk a béklyót messze rúgja. 
Halvány, néma ajkunk megnyílik,
Hogy elzengje a Munka énekét,
S piros kokárda teszi ünneplővé 
A robotban elnyűtt, piszkos zekét. . .

Az évnek egy napja sem a mienk,
Csak ez az egy: Május legelső napja,
A mikor ünnepel a proletár 
S a szerszámot büszkén sarokba csapja. 
Amikor lángban égnek a szemek 
S a földtekéi egy eszme lengi át, 
Keresztiiltörve téren és időn:
Gyönyörök földje legyen a világ!

Mert értsétek meg. Május mit beszél:
Ha ember vagy. más szolgája ne légy! 
Dörögd viharként pribékid fülébe:
A jár mos életből most már elég!... 
Jöjjön a szebb kor és a jobbik élet,
Ahol senkisem fázik, éhezik 
S a munka nemcsak kenyeret jelent 
S a lánc nem köti senkinek kézit..

*
Május! Te vagy egyetlen igaz ünnepünk. 
Ha ránk köszönsz, megáll a gép, a munka. 
Uj harci kedvet öntsz még abba is,
Aki a küzdelmet talán megunta.
Akit legyűrt a rabszolga-robot,
Kit megrugdalt a latrok serege. . .
Ha ráveted varázstelt sugarad:
Kipirul arca s izzik a szeme!

Május! Te vagy pirosló ünnepe 
A szeretetnek és a gyűlöletnek.
Ma félve bajnak a kárpit mögé,
Akik aratnak, bárha soh'sem vetnek...
S a prolctársziv ma nagyobbat dobban; 
Sok millió szem a jövendőbe néz.
S feléjük int az Ígéretnek földje,
Hol nincs nyomor, piszok, penész ...

Hát érzitek-e a tavasz Jüvalmát,
Amint csókdossa arcotokat lágyan?
l.áljátok-e, mint kél reményűik napja. 
Hogy fényt árasszon a bús éjszakában? 
Halljátok-e dalát az ébredésnek,
Amint megrázza a paloták falát 
S amely előtt a sok rabszolgatartó 
Bezárja félve selymes ajtaját?...

Köszöntünk hévvel, Alájus hajnala! 
Csudás erő lopódzik a karunkba.
Ökölbe szorul kérges tenyerünk 
S lábunk a béklyót messze rúgja! 
Halvány, néma ajkunk megnyílik,
Hogy el zengje a Munka énekéi 
S pirosló szegfű teszi ünneplővé 
A robotban elnyűtt, piszkos zekéi. . .

G yayyovsxky E m il.

Május elsején.
Rügyfakasztó május, lenge szellők s a 

felszabadult természet gyönyörű angyala, 
üdvözlünk téged illatos, szépséges meg
érkezésedkor.

A téi jeges bilincsei, a hideg, a sötétség, 
a rabságos fájdalom, szinte elmulhatatlannak 
látszottak. Szinte elpusztíthatatlan volt a 
vigasztalanság, a kihaltság.

A természet busán csörgette bilincseit. 
A fák rügyei, a fűk csirái, a virágok bimbói 
előtt ott állottak a jéghideg őrök, sehol 
melegség, sehol szépség, sehol szín. sehol 
boldogság, csak a vihar dermesztő sár
kánya uralt mindent, a halál Fekete szárnyai 
borították be a természet megdermedt 
temetőjét.

De az élet mégis élt s fejlődött. S egy
szer csak beköszöntőitek a meleg szelek, 
a nap verőfényes aranya csillogott min
denütt s a halál, a hidegség, a kihaltság, 
a reménytelenség havas tájait szinek játéka, 
fények pompája borította be s az élet gá- 
tolhatatlan erővel tört elő mindenütt, bol
dogan s virulva.

Ezért üdvözlünk téged május s ezért 
ünnepelünk meg mi, az elhagyatottak, a 
kizsákmányoltatás jeges éjszakáját élők, 
mert mi is várjuk s küzdjük életünk kivi
rágzását s a társadalom megváltását: a 
fényt, pompát, ragyogást, melegséget s 
lágyságot, az emberi nyomor éjszakája 
helyett. S amint a tudományos meggyőző
désünk tudja a virágok kinyílásának s a 
fák rügyezésének törvényszerűségét, ma 
már ugyanezzel a tiszta meggyőződéssel 
tudjuk, hogy az emberi társadalom fejlő
dése is bizonyos, amelynek egyik állomása 
a munkálkodó nép boldogsága s jóléte 
lesz. Ezért ünnepeljük a szép, ragyogó 
Májust.

S ez az igazság minden május elsején 
irtóztató erővel harsogja magát szét a nagy 
világon. A kizsákmányoltak leteszik a szer
számot s az egész földkerekségén: Ameriká
ban, az egész európai kontinensen, az 
ausztráliai sivatagok környékén, aztán végig 
a sárga fajok között is, egy érzésben dob
ban össze a munkásmilliók szive: a kizsák
mányolás elleni nagy küzdelemben.

A jövő boldogságának mámoros érzése 
sorakoztatja egymás mellé a dübörgő sere
geket, a melyek komoran az elszenvedett 
bajuktól s bátran, felvetett fejjel, az igazság 
tudatában, számlálják meg az évről-évre 
nagyobbodó seregüket.

A magyarországi proletárok iszonyú csatái 
után meg mindig erősen s letőrhetetlenül 
áll pártunk: a szociáldemokrata párt, a for
radalmi munkásság bátor serege. Az üldö
zéseket kibírta s vissza nem verték. Ellen
ségei oszladozva, rohadozva pusztulnak 
rakásra, a legerősebben is ott bűzlik a fel
oszlás, mig mi erősen s a jövőben biza
kodva, épen, bátran s rugalmas erővel 
megyünk.az évek országulján mindig na
gyobb sereggel előre, célunkért: az ország

kulturális felszabadításáért s a munkásságnak 
a nyomor s kizsákmányolástól való meg
mentéséért.

Mi, ez ország kizsákmányolt szállodai, 
éttermi és kávékdzi munkásai, fájdalom, 
még ma nem vagyunk abban a helyzetben, 
hogy mi is munkabeszüntetéssel tüntessünk 
a világ munkásságának gyönyörű ünnepén, 
de rövidesen el fog jönni ennek is az ideje. 
Meggyőződésünk erejével, lelkünk és aka
ratunk minden melegével' üdvözöljük e 
napon a küzdő proletárságot a kizsákmá
nyoltak s szenvedők testvéri együttérzésével.

Béke a vendéglős iparban.
Április hó 22-én fogadta a vendéglős 

ipartársulat választmánya a B. P. E. választ
mányának négy küldöttét, akik arra kérték 
az ipartársulat választmányát, hogy hiva
talos utón figyelmeztesse azokat a munkál
tatókat, akik a «kollektiv szerződést* alá
írták, hogy május hó 8-álól kezdve a heti 
munkabér minden városi és saison üzletben 
2 koronával emelkedik.

A vendéglős ipar büszkeségére legyen 
mondva, hogy az ipartársulat választmánya 
egyhangúlag teljesítette az éttermi segédek 
kívánságát és Öundel János ár elnök meleg 
szavakkal adta tudomására küldötteinknek: 
•.hogy az ipartársulat ez irányban már in
tézkedett, a munkáltatókat figyelmeztette a 
májusi béremelkedésre, különben ezt minden 
felszólítás nélkül is megtette volna*.

A B. P. E. küldöttei: Faragó Dezső, Boór 
Jenő, Ölemen Kálmán és Tenk Mátyás 
szaktársak az éttermi segédek nevében kö
szönettel tudomásul vették az ipartársulat 
intézkedését, ami bizonyára nagyban hozzá 
fog járulni ahhoz, hogy május után minél 
kevesebb differenciák támadjanak főnök és 
alkalmazott között s a békebiróságnak minél 
kevesebb munkát fog adni és ami a fő, 
a békét az iparban állandóan bizto
sítan i fogja.

A vendéglős ipartársulat békés és okos 
magatartása meg fogja hozni a maga jó 
gyümölcseit. A vendéglős ipar vállalkozói 
mindig büszkék is lehetnek arra, hogy 
Gimdel János úr vezetésével az iparban a 
békés megegyezés politikája vezetett a gaz
dasági ellentétek kiegyenlítésében. A mun
káltatóknak ez a taktikája és az a modern 
szellem, amely az ipartársulat életében ural
kodik, megmentette a vendéglős ipart attól, 
hogy a reakciónak undok mocsarába sül
lyedjen, miként az a kávésiparral történt. 
Amig a vendéglősök megértették a mai 
kornak szociális igazságait, addig Némái 
Antal kávésipartársulati elnök az ő hóbor
tos, őrjöngő kutyaszövetségi terrorizmusával, 
tönkretette a magyar kávésipa/t. Ezekután 
büszkeséggel állíthatjuk, hogy a vendéglős 
ipar sosem sülyedhet olyan mélyre, mint a 
kávésipar, melyet Némái és pár uszitátársa 
Magyarország szégyenére — a munkáltatóra, 
az alkalmazottak és a fogyasztó közönség 
kárára —, a nyugtalanság és örökös bizony
talanság színhelyévé rendezett be. A kávés
segédek és kávéfőzők gazdasági és társa
dalmi követelései továbbra is fenn fognak 
állni és az alkalmazottak mindaddig nem
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fogják a harcot beszüntetni, amig követe
léseik érvényre nem jutnak, ez a harc pedig 
a kávéházakat az osztály harc állandó szín
terévé teszi,» a fogyasztó közönség nyugta
lanságára, a kávésipar kárára és szégyenére, 
végül a kávésvállalkozók csődjére.

Ez Némái és társainak a miive! Ezzel a 
kávésipartársulat a legpiszkosabb reakciónak 
állt a szolgálatába és mesterségesen tönkre
tette a kávésipar fejlődését és felvirágzását.

Ellenben hizelgés nélkül állíthatjuk, hogy 
a vendéglős ipartársulat, élén Gundcl János 
elnökkel akkor, amikor a pincéregylettel 
kollektív szerződést kötött, bevitte a mo
dern szellemet a vendéglős ipar életébe, 
az iparban békét teremtett és nemcsak a 
fogyasztó közönség és idegenforgalom, ha
nem a vendéglős-vállalkozók számára is 
biztosította a vendéglős iparban a társa
dalmi fejlődés modern, szociális irányát és a 
vendéglős ipar felvirágzását!

A vendéglős ipartársulat tehát nem a 
reakciónak, hanem a modern fejlődésnek 
áll a szolgálatában. A Frenreisz és Friesz 
eseteket kivéve, ennek a fejlődésnek és 
békének az ipartársulatban — a szó szoros 
értelmében — eddig még senki sem állta 
útját. És ma, amikor azt tapasztaljuk, hogy 
az ipartársulat minden erejével arra törek
szik, hogy a békét az iparban biztosítsa és 
a ‘kollektív szerződés» haíározmányainak 
érvényt szerezzen, a Budapesti Pincér Egylet
nek fokozott erővel kell hozzálátni a rend 
fentartásához, az éttermi segédeknek meg 
kell mutatni, hogy a szakszervezeti életben 
a helyzet magaslatán állanak, munkafelté
teleiknek az üzletben — szervezett mun
káshoz méltóan — szaktudással és köteles
ségérzéssel megfelelnek, a munkaközvetí
téssel és egyéb szervezeti jogaikkal vissza 
nem élnek, túlzásba nem mennek és szigo
rúan üldözik és ostorozzák azokat a „vad 
sztrá jkokat", melyek a múltban, sajnos, 
előfordultak, de amelyeknek ezentúl elő
fordulni nem szabad! Minden erőnkkel 
meg kell akadályoznunk, hogy az éttermi 
segédek vad sztrájkokat rendezzenek, ame
lyeknek semmi célja és semmi értelme nincs. 
Az egyesületi életben nem egyes emberek, 
hanem a többség érdeke dominál; a kol
lektív szerződés is nem egyeseknek, hanem 
az ‘összes budapesti szállodai és éttermi 
segédeknek- biztosítja gazdasági érdekeit 
és társadalmi jogait, és amire mindnyájunk
nak szükségünk van: „a vendéglős ipa r
nak a békét!"

Harc a kávésiparban.
A munkásság akciója.

A kávésok perfid feleletére választ adni 
gyűltek össze a kávéház munkásai s való
ban olyan izzó hangulatú gyűlések, mint 
ezek voltak, már régóta nem zavarta az 
ipar csöndjét. A kávéssegédek, kávéfőzők 
és konyhalegények harcot mondottak ki s 
a gyűlések azzal az eredménynyel is vég
ződtek, hogy elválaszthatatlanul összefor- 
lasztották a pincéreket s a konyha mun
kásait. F.z volt az első látható eredménye 
a kávésok brutális erőszakának. A gyűlé
seken a hangulat olyan izzó volt, hogy a 
vezetőségeknek a legnagyobb erőfeszítéssel 
sikerült csak megakadályozni, hogy ki ne 
mondják az általános sztrájkot, amelynek 
csak az előkészítését határozták el egy ked
vezőbb időben való kimondásra.

A gyűlések a következőképpen folytak le:
A délutáni gyűléseken elnökök Fodor és 

Bajza, jegyzők Szőllősi és Berger elvtársak 
voltak. A napirendet Vágó és Schönherr 
elvtársak fejtegették, akik a munkásság erős 
szervezését tűzték ki első célul a kávésok 
elleni küzdelemre. Erős vita folyt azután, 
melyben Schwarz és Szerencsy elvtársak 
vettek részt.

Az esti gyűlésen elnököltek Keszey és 
Adorján elvtársak, jegyzők pedig Berger és 
Bajza elvtársak voltak. A napirendet ismét 
Vágó és Schönherr elvtársak fejtették ki s 
szinte izzó vita fejlődött ki, melyben Földi,

Szerencsy, Grünfeld, Csermák, Bereczky s 
még többen vettek részt.

A hajnali gyűlésen Földi és Adorján elv
társak elnököltek s a napirendet Vágó Béla 
elvtárs fejtette ki az izzó hangulatú gyűlésnek.

Mind a három gyűlés a következő javas
latot fogadta el túlnyomó szótöbbséggel:

‘Kimondja az 1009 április hó 19-én a 
«Vörös macskában»-ban tartott nyilvános 
kávéssegéd-, kávéfőző- és konyhalegény- 
gyülés, hogy a kávésok visszautasítására a 
legélesebb harcra készül erkölcsi s anyagi 
javaiért. Kimondja az állandó harcot s tá
madásokat a kávésok közvetítője elleti és 
azt, hogy bér s egyéb követeléseiért álta
lános sztrájkra készül, amelynek előkészí
tésével a két szabad szervezet vezetőségét 
bízza meg.*

Mi lesz?
A kávéssegédek, kávéfőzők és konyha

legények egysége s szétválaszthatatlansága 
dominálja immár a helyzetet. A miről min
dig beszéltünk, de gyakorlatban mindig 
igen fogyatékosán tudtuk keresztülvinni, az 
ma mindenki lelkében s eszében olyan ki
törölhetetlenül van beírva, hogy ha más 
eredménye nem volna ezeknek a harcok
nak, már ez is óriási eredmény.

Nem fog bennünket megtéveszteni az 
sem, ha történetesen a kávésok a konyha 
munkásaival tárgyalásba bocsátkoznának. 
A kávéfőzők és konyhalegények a résen 
állnak és soha egyikünk sem enged semmit 
többé a kölcsönös szolidaritásból.

Össze vagyunk immár forrva s valóban 
kár azon törni a fejünket, hogy mi lesz 
velünk. Erősen kell szervezkednünk, hogy 
arra az erős csatára készen legyünk, melyet 
közösen vívunk majd meg. Kérésre soha 
nem kapunk semmit, csakis erőszakos harcok 
kényszeríthetik ki a kávéház munkásainak 
jogát és jólétét.

Minden eszköz jó lesz arra nézve, hogy 
a kávésokat nyugtalanítsuk, zavarjuk és el
keserítsük. Semmitől sem fogunk vissza
riadni.

A kutyaólat le fogjuk dönteni, ezt az 
undok és aljas in tézm ényt, amely a 
munkásokat rabszijra fűzni készült.

De ehez szervezet, odaadás, áldozat- 
készség és intelligencia kell.

Mindenütt meg kell választani a bizalmi- 
férfit, a bizalmiférfinek minden ülésről 
jelentést kell tenni az üzletben dolgo
zóknak  s minden panaszról jelentést tenni 
a szervezeteknek.

A kerületi értekezleteken s nyilvános 
gyűléseken mindenkinek meg kell jelennie 
s kötelességének mindenképpen eleget kell 
tennie, mert csak igy vagyunk képesek a 
szervezet anyagi cs erkölcsi súlyát meg
teremteni.

S egyszer csak a kis guerillacsaták után 
itt lesz az igazi, nagy összeütközés, akkor 
aztán mindenkinek meg kell mutatni, hogy 
ember-e a talpán.

De ehez igen nagyon elő kell készülnünk.
Az első fecske.

A két szabad szervezet -első törekvése 
mindig az volt, hogy a kutyaól belébe gá
zoljon bele s ez eddig igen szépen sikerült 
is. Igen sok kávéssal megegyezésünk volt 
s a közvetítés rendesen folyt is. Ilyen meg
állapodásuk volt Hébcl Mihály úrral is, 
aki az utóbbi időben, úgy látszik, meg
betegedett a kutyaszövetségi szérumtól, 
mert a legvakmerőbben helyezkedett szembe 
a szervezettel. A szervezetek egy kísérletet 
tettek, hogy Hébel urat a jó útra térítsék, 
de ez minden ilyen igyekezetét ridegen 
visszautasított s igy a szervező bizottság, 
a szaktanács és a szakszervezeti választ
mány hozzájárulásával bódéját bojkot alá 
helyezte, amit az összes érdekelt szakmák 
a bojkot-hír megjelenésekor energikusan 
végre is hajtottak ‘Hébel barátunk nem 
kis bánatára.

Kezdődik a tánc. Jó mulatást a kutya
szövetségnek!

A pártkongresszus.
A magyarországi szociáldemokrata párt a 

húsvéti ünnepek alatt tanácskozott teendői
ről s a hatalmas munkásparlament meg
mutatta azt, hogy a párt van, él s fejlődik, 
minden rágalom s félrevezetés dacára. 
Magyarország munkássága szakmakülönb
ség nélkül harcol ebben a pártban közös 
érdekeiért, egyesülési és gyülekezési sza
badságáért s az ország kulturális előhala- 
dásáért a reakcióval szemben s ép ezért 
rendkívül bárgyuság azt hinni, hogy ez a 
párt elválasztható a szakszervezetektől. Egyik 
nem élhet meg a másik nélkül. A mun
kásság, a sza! el vezetek s a szociáldemo
krata párt az Uj tudományos szenthárom
sága, amely voltképpen egy. De valóban 
az is nevetséges, midőn egyesek a Magyar 
Hírlap köré csoportosították azokat, akik a 
szociáldemokrata pártnak demokratikus orga
nizációt akarnak teremteni. A kongresszus 
vitái s határozatai bebizonyították, hogy a 
munkásság ezt követeli, a fejlődés ezt mu
tatja s bármily különösnek is tetszők azok
nak, akik ezt eddig meg nem szokták, a 
pártélet demokráciája feltarthatatlanul fej
lődik s meg is lesz. Senki se akarja azt e 
percben s rövid idő alatt, de akarni kelt 
s elő kell készíteni, amit éppenséggel nem 
segít elő az a sok sopánkodás s felesleges 
aggodalom, amely több vezető elvtárs 
részéről a kongresszuson felhangzott.

A kongresszus derék munkát végzett s 
a határozatok, melyeket itt leközlünk, meg
adják az utat, amelyen az összmunkásság- 
nak haladnia kell. A kongresszus sok fel
adatot rótt ránk s egyike a legfontosabbak
nak a Népszava erőssé tétele.

A kongresszuson 157 szervezet 215 kül
döttel képviseltette magát. Osztrák testvér- 
pártunk részéről eljött Winarsky Lipót elv
társ, reichsrati képviselő; németországi 
testvérpártunk levélben üdvözölte a kon
gresszust.

A kongresszus a pártvezetőség jelentését 
tudomásul vette. A további tanácskozások 
során pedig a következő nagyfontosságu 
határozati javaslatokat fogadta el:

„Pártagitáció és pártsajtó.'1
— Előadó: IVeltnerJakab. —

»Az 1009. évi április hó 11—14-én az 
Újvárosháza közgyűlési termében megtartott 
XVI. pártgyülés kimondja, hogy úgy a 
fővárosban, mint a vidéken égetően szük
ségesnek tartja a házi- és utcai agitációval 
a pártszervezetek fokozatos kiépítését.

Addig, niig ez megtörténhetnék, szüksé
gesnek tartja a pártgyülés. hogy a párt
vezetőség egy országos politikai szervezet 
megalakítására kísérletet tegyen. A benyúj
tandó alapszabályok oly arányban szerkesz
tendő^ meg, hogy az országos szövetségnek 
alapszabályszerü joga legyen a szociál
demokrata agitáció és a párt politikai moz
galmainak erősítésén dolgoznia.

A pártgyülés azonban egyenesen végze
tesen tartja a pártra azokat a törekvéseket, 
amelyeket a pártszervezetek kielégítő kiépí
tése előtt gazdasági szabad szervezeteknek 
a politikai párttól való elszakadását célozzák.

A pártgyülés tudatában van annak, hogy 
a központ csak akkor láthatja el rendesen 
a mozgalom ügyeit, ha megfelelő anyagi 
eszközök birtokában van. Ezért minden 
elvtárstól elvárja a pártadó pontos meg
fizetését és a vidéki szervezeteket kötelezi, 
hogy a központ részére beszolgáltatott ősz- 
szegekkel pontosan elszámoljanak.

A pártsajtóra vonatkozólag a pártgyülés 
fentartja az eddigi pártgyülések határozatait. 
Egyúttal kimondja, hogy csak az a munkás 
teljesiti teljes mértékben a párttal szemben 
kötelességét, aki a párt központi lapjára, a 
Népszavára előfizet, lehetőleg, ha nem tud 
magyarul, arra a központi lapra, a melyet 
megért. A pártgyülés minden szervezetet 
és minden munkást kötelez arra, hogy ennek 

I a határozatnak érvényt szerezzen.
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Küzdelem a választójogért.
Előadó: K u n  f i  Z s ig m o n d  dr.

„ l k  , ^ § yar°-SZágJ szo^ldemok,'ata pártnak 1909. évi pártgyülése

Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja J. oldal

hogy a koalíciós . megállapítja,
, „ kormány mai napig sem

váltotta be ünnepélyes királyi sióval is
íüírif'ítSlí,e és 8?rantált az°n kötelezőígéretét, hogy az általános, titkos, egyenlő,
|c.öz.v,etle" ,£s községenként! választójogot 
tor.énybc ikiaija. Megállapítja továbbá, hogy 
a ,kü' m1l ni:nak, „ekérdésbe , tett m’inden 
eddigi lépésé közönséges szószegés kisér-
ete, amelynek sikerültét az ország munkál

kodó népének minden rendelkezésére álló 
eszközzel meg kell gátolnia. Ezért a párt- 
gyules mindenben elfogadja és megerősíti 
a pártnak 1908. évi december hó 6-án tar
tott rendkívüli pártgyiilésének a koalíciós 
kormány terveire és az azok ellen való 
küzdelemre vonatkozó határozatát. Meg- 
állapitván végül, hogy a koalíciós kormány 
vállalt kötelezettségének teljesítésére nem 
‘la)laníl0’ követeli e kormány azonnali tá
vozását és a királyi szó megerősítésével 
létrejött paktumnak azonnali becsületes vég
rehajtását egy olyan kormány alakításával, 
amelynek legelső és egyedüli feladata az 
általános, egyenlő, titkos, közvetlen és köz
ségenkénti választójognak törvénybeiktatása 
legyen*.

Lakás- és élelm iszeruzsora.
Előadó: Tarczai Lajos.

‘A lakásuzsora meggátlására követeli a 
partgyíilés:
, ,1'„AZ állami és községi lakáshivatalok 
felállítását, amelyeknek feladatuk, hogy a 
lakásfelügyelettel ellenőrizzék az egészség
telen lakásokat és házakat, hogy a lakás
statisztikával és közvetítéssel megkönnyítsék 
az olcsóbb lakásszerzést, végül, hogy épí
tési szabályrendeleteket alkossanak, amelyek 
előmozdítják a lakásviszonyok folytonos 
javítását.

2. A község fokozatosan, de állandóan 
építtessen munkáslakásokat, amelyeket vagy 
maga a község vagy erre hivatott szövet
kezet kezeljen és az egyes lakásokat oly 
összegért adják bérbe, amennyit az építés 
és fentartás költségei kitesznek.

3. A község ne adja el telkeit és szapo
rítsa azokat tervszerűen vásárlással, kisajá
títással.

4. A házbéradó töröltessék el és hozzák 
be a telek értékemelkedésének az adóját.

5. biztosíttassák a községeknek a telkek 
és házak kisajátítási joga.

6. Az egészségtelen lakások romboltas
sanak le.

7. A közlekedési és világítási üzemeket 
a község vegye saját kezelésébe.

Az élelmiszeruzsora meggátlása érdekében 
szükségesnek tartja a magyarországi szociál
demokrata párt, hogy a munkásság első 
sorban a saját erejéből teremtse meg azo
kat az eszközöket és intézményeket, ame
lyeknek segítségével az éleliniszeruzsora 
ellen a harcot felveheti. Éppen ezért szük
ségesnek tartja a joártgyülés, hogy a poli
tikai és szakszervezeti mozgalom mellett 
— azoknak agitációs eszközeivel és szer
veivel — a szövetkezeti mozgalom érdeké
ben az egész országban meginduljon a 
szüntelen agitáció.

Ennek az agitációnak legközelebbi célja, 
hogy a munkásság fogyasztási szövetkeze
tekben tömörüljön s azok segítségével 
összes szükségleteit — a felesleges közve
títők kiküszöbölésével — közvetlen forrás
ból szerezze be.

Követeli továbbá a pártgyülés az élelmi
szeruzsora meggátlására:

1. A községi húsvágók, mészárszékek és 
sütödék felállítását.

2. Az élelmiszeruzsorások szigorú ellen
őrzését, az élelmiszerek vegyi felülvizsgá
lását, a hamisítóknak fogházzal való bün
tetését.

3. Mindenfajta fogyasztási adó eltörlését, 
a pénzügyi és városi vámok megszüntetését.

4. A gabonavámok eltörlését és az élő 
állat behozatali tilalom megszüntetését..:

A szakszervezetek üldözése.
Előadó: Q arba i Sándor.

«A magyarországi szociáldemokrata párt 
1909. évi április hó 11-én és a következő 
napokon megtartott XVI. pártgyülése meg
vetéssel utasítja vissza a törvényhozás 
nevében a kormánynak a magyarországi 
szakszervezetekkel szemben tanúsított el
járását, amelylyel a néhány éve megindított 
üldözési hadjáratát odáig fokozta, hogy most 
már egyenesen az öntudatos munkásság szer
vezeteinek életére tör. A pártgyülés meg
állapítja, hogy a kormány ezen eljárásával 
félreismerhetetlenül és meg nem cáfolható 
módon kivételes állapotot teremtett a mun
kásság ellen, mert kizárólag a munkások 
szervezeteit rombolja olyan okok alapján, 
amelyek a magyarországi munkáltatók szer
vezeteinek működésénél és azoknak fejlesz
tése körül is fenforognak, amelyeket azon
ban a kormány azoknál nemcsak megtűr, 
hanem egyenesen helyesel és a legteljesebb 
támogatásban is részesít. Továbbá megálla
pítja a kongresszus, hogy a szakszervezetek, 
mint a munkásság gazdasági szervezeteinek 
üldözése, felfüggesztése és feloszlatása poli
tikai indító okokból erednek. A kongresszus 
a kormányzatnak ezen cselekedetét politikai 
üldözésnek minősiti és mint ilyen a leg
nagyobb mértékben elitéli.

Á pártgyülés felhívja az ország öntudatos 
munkásságát, hogy e kivételes állapotot 
soha, egy pillanatig el ne ismerje, igye
kezzék a kormány által veszélyeztetett vagy 
szétdulással fenyegetett, bár törvényesen 
jóváhagyott alapszabályszerinti működést 
kifejtett szervezet helyébe mindenütt azon
nal szabad szervezetet alakítani, gazdasági 
vagy politikai szervezeti vagyont, pénzt, 
lapalapot vagy egyéb leltári értékeket 
egyes ♦tiegbizható egyének tulajdonába át
tenni és az igy átalakított szabad szervezet 
működését a házi, illetve lakásagitííció 
rendszerének kiépítése utján biztosítani és 
kifejleszteni.

Mindazon következményekért, amelyek a 
munkásság szervezkedésének a törvényes 
keretből való kiszorításából származhatnak, 
a felelősséget a pártgyülés a kivételes 
állapotot előidéző kormányra és a törvény- 
hozásra hárítja át.

A pártgyülés e határozat meghozatalával, 
a munkásság pedig a határozat érvényesí
tésével és végrehajtásával csak önvédelmet 
gyakorol, ellenben változatlanul ragaszkodik 
a pártprogramul 6. pontjához, amelyben 
követeli mindazon törvények és rendeletek 
eltörlését, amelyek az agitáció és vélemény
nyilvánítás szabadságát korlátozzák, a sajtó, 
az egyesülés, a gyülekezés és költözködés 
teljes szabadságát*.

A klerlkatlzmus elleni küzdelem.
Előadó: B o k á n y i Dezső'.

«A koalíciós kormányzat idején a reakció 
behatolt a politikai, gazdasági és társadalmi 
élet minden terére, úgy hogy teljesen veszé
lyezteti .Magyarország kulturális fejlődését.

A reakciós irányzatok között különösen 
a klerikalizmus erősödött meg módfölött. 
Ez majd a hazafiság, majd a szocializmus 
jelszavainak kölcsönvételével, hol mint nép
párt, hol mint keresztény-szocializmus vagy 
katolikus népszövetség szerepel a közélet
ben. A klerikalizmus a kulturális haladást 
minden eszközzel gátolja, az öntudatos 
proletárságnak a szellemi és gazdasági fel- 
szabadulásáért vívott küzdelmére ráfekszik 
és annak megbénítására törekszik.

A magyarországi szociáldemokrata párt 
ennélfogva szükségesnek tartja, hogy a 
reakció ellen és legelső sorban a klerikális 
törekvések ellen a harcot az egész vonalon 
felvegye.

Ezért a magyarországi szociáldemokrata 
pártnak Budapesten, 1909. évi április hó 
11—14. napjain megtartott kongresszusa — 
annak hangsúlyozása mellett, hogy a vallás 
mindenkinek a magánügye — felszólítja az 
elvtársakat, hogy minden alkalommal, amikor 
a reakciós áramlatokkal szembe kerülnek, 
szóval és Írásban küzdjenek azok ellen és

szegezzék azokkal szembe a pártprogram- 
munkban foglalt követeléseket. Különösen 
pedig akadályozzanak meg minden oly 
törekvést, amely közvagyont egyházi célokra 
akar fordítani; továbbá követeljék az egész 
iskolaügynek világivá tételét, az iskolából 
a vallástani oktatásnak a kiküszöbölését. 
E célból sajtónk révén, minden népgyülé- 
stinkön és az agitációban, ahol az ország 
gazdasági állapota napirenden leend, állan
dóan hirdessék a klerikalizmus leküzdésének 
rendkívüli fontosságát és szükségességét; 
elsősorban pedig azt, hogy az állam az 
egyházi birtokokat vegye vissza köztulaj
donba kulturális célok érdekében és az 
egyházat válassza el az államtól.*

SZEMLE.
Egy történelm i jelentőségű sztrájk-

mozgalom.
A mi zsarnokaink azt hirdetik, hogy a 

pincéinek nem lehet s nem szabad sztráj
kolni, hiszen a pincér a közönség alkalma
zottja. Azonkívül mi köze a pincérnek a 
másfajta munkásokhoz, hiszen a pincér az 
ur, az nem való a kérgeskezü munkáshoz.

Ugyanígy beszél az állam az állami alkal
mazottakról s ugyanígy cselekszik ellenük. 
Az állami alkalmazottak sztrájkja romba 
döntheti az államot, tehát nekik nem szabad 
sztrájkolni. Meg valóban a polgári állam 
mai támasztékainak mi köze a munkásokhoz. 
Maradjon magában. Ezt az erkölcsöt préselik 
a lelkűkbe s ha az erkölcsi oktatás kevés, 
akkor börtönnel téritik a helyes útra őket.

Ezért szép csendesen is kell a nyomort 
s a megaláztatást tűrni, hiszen nem szép a 
sztrájk s nem is nekik való, de nem is szabad 
sztrájkolni.

Ebbe a sokat vitatott helyzetébe a köz- 
alkalmazottaknak a tisztitó vihar jellegével 
csapott bele a franciaországi postások és 
távirdai alkalmazottak sztrájkja, mely már
cius 16—23-ig folyt le.

Franciaország egy 1901. évi julius 1-én 
kelt törvény alapján rendeletet adott ki, 
amely elismerte az állami alkalmazottak 
egyesülési és gyülekezési jogát. A tisztvise
lők, élve ezen jogukkal, gyors egymásután
ban építették ki szervezeteiket és az állami 
alkalmazottak erkölcsi és anyagi érdekeinek 
védelmére, jogai megvédésére és az önkény 
elleni harcra egy egységes szövetséget al
kottak. mely az összes állami munkásokkal, 
hivatalnokok és tanítókkal 200.000 tagot 
számlált. Ez a szövetség kijelentette, hogy 
az állam és az alkalmazottai közötti viszony 
egyszerű munkaszerződés, amely az alkal
mazottnak jogot ad a munkamegtagadására 
is, mint logikus végkövetkezményre.

A kormány erre türelmetlenkedni kezdett 
és a közismert megrendszabályozás eszközé
hez nyúlt. A tanítók, posta- és távirda- 
alkalmazottak vezetőinek megrendszabályo- 
zása olaj volt a tűzre. Ezenfelül 1907. évi 
március napjaiban törvénytervezetet terjesz
tett a kamara elé, mely eltiltja az állami 
alkalmazottakat a sztrájktól, egyesületeikben 
megszünteti a közös jelleget. Szóval arra 
törekedett a kormány, hogy a tisztviselők 
véd- és dacszövetségét szétdarabolja. A hiva
tali kötelességek nemteljesitésére 6—12 
hónapi fogságbüntetést állapított meg.

Könnyen érthető, hogy e reakciós kísérlet 
ellen az összes állami alkalmazottak a leg
erélyesebben tiltakoztak és sietve szervez
kedtek a merénylet visszaverésére.

Ez a háttere a párisi postások és távirdá- 
szok sztrájkmozgalmának. A kormány pedig 
nyugtalankodni kezdett. Megrendszabályozta 
újra a tanítók, hivatalnokok, postai és 
állami üzemek alkalmazottainak vezetőit. 
A megrendszabályozásokat egyéb erőszakos
ságok is követték, végre kitö't a keserűség 
és Páris postai és távirdaalkalmazottai 1909 
március 16-án, a rendőrség legényeinek 
brutális erőszakosságai és a kormány kép
viselőjének cinikus viselkedése közben, el
hagyták hivatali helyiségeiket, hogy sérel
meiken a sztrájk fegyverével változtassanak'
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A harc elég hosszii volt és iszonyúan 
éreztette hatását az országban.

Nem kevesebb, mint 15.000 postai és 
lávirdai alkalmazott hagyta ott szolgálati 
helyét. Alig néhány 100 ember maradt szol
gálatban, ezek pedig még a látszatát sem 
bírták fentartani a forgalom mérsékelt le
bonyolításának is. A sztrájk első napjától 
kezdve Páris el volt szigetelve az egész 
külvilágtól. Az érkező leveleket nem kézbe
sítették, a feladott leveleket nem továbbí
tották és rövidesen százezerszámra gyűltek 
garmadába a kézbesitetlen levelek. Hasonló 
sors érte a táviratokat is. A táviró abszolúte 
nem működött, a távirati érintkezés teljesen 
megszakadt s maga a kormány kénytelen 
volt visszanyomulni a XVIII. század eszközé
hez és gyorsfutárokkal továbbítani a halaszt
hatatlan jegyzékeket. A közönség rokon- 
szenve kétségtelenül a sztrájkolok felé fordult. 
A kormány minden erőszakos handa-bandá- 
zása mellett tehetetlennek bizonyult. Eleinte 
katonasággal akarta helyettesíteni legalább 
a levélhordókat, de csakhamar kisült, hogy 
ezek még inkább növelték a káoszt és végre 
is kénytelen volt beadni a derekát. A sztrájko
lok vezetőivel tárgyalásba bocsátkozott és 
miután jelentékeny fizetésemelésről, továbbá 
arról biztosította a sztrájkolókat, hogy a 
sztrájkolok közül senkit sem bocsátanak el, 
a jelentős sztrájk, amely a francia parlament
ben is nagy hullámverést keltett, a sztrájkolok 
győzelmével véget ért.

Tehát mégis sztrájkolhatnak az állami 
alkalmazottak, csak legyen meg bennük az 
öntudat, szolidaritás. Ezt tanúságképp fel
jegyezhetik maguknak a kávésbölcsek is, de 
a pincérek is.

De óriási, valóságos történelmi jelentő
séget ad ennek a mozgalomnak, annak a 
gyűlésnek a határozata, amelyet a francia 
állami alkalmazottak és a munkások együtte
sen tartottak meg Párisban április hó 4-én. 
Ezen a gyűlésen a sztrájkjogot, a munkásság 
szolidaritását és az általános sztrájk kérdését 
vitatták meg. A gyűlésen hatezernél több 
munkás és állami alkalmazott jelent meg. 
Az összes jelenlevők zajos helyeslése mel
lett több szónok a kapitalista köztársaságot 
támadta s a szocialista köztársaság megala
kítására buzdította a tömeget. A munkásság 
képviselői kijelentették, hogy az állami alkal
mazottak újabb sztrájkja esetén az általános 
sztrájkot proklamálják. Az összes polgári 
lapok rémülettel számolnak be a szervezett 
munkásság közös akciójáról s már látják a 
forradalmat, amely megdönti a polgári köz
társaságot. Valóban óriási jelentőségű kezde
ményezés ez, amely a munkásmozgalom 
kolosszális erőkifejtésének perspektíváját 
mutatja, szintén a munkásszolidaritás alap
ián. Ez a példa remélhetőleg megsemmisítő 
azon bárgyúkra is, akik a pincérséget kint 
óhajtják látni a munkásmozgalomból. Akkor, 
amikor az állam hivatalnokai is betöreked
nek, mert csak igy látják emberi érdeküket 
védve s képviselve, akkor különbséget tenni 
pincér és munkás között valóban a hülyék 
intézetére érett felfogás.

A Népszaváért.
A következő felhívást kaptuk a Nép

szaváért agitáló bizottságtól:
Munkások! Szaktársak /
♦ Mindössze néhány nap választ el bennün

ket az osztálytudatos proletariátus egyetlen 
nagy ünnepnapjától, a május 1-től.

A munkásság hatalmas, tömör oszlopai 
fognak felvonulni ismét, hogy a seregszem
lét önmagunk felett megtarthassuk.

E nap azonban ez alkalommal nem lesz 
a pihenés napja!

Szívós akarattal, lobogó lelkesedéssel és 
minden erőnkkel hozzá kell látnunk, hogy 
e napot legerősebb harci fegyverünk, a
Népszavai: terjesztésére, megerősítésére 

használjuk fel.
Az idei pártgyülés kimondotta, hogy csak 

az a munkás teljesíti teljes mértékben a 
párttal szemben kötelességét, aki a párt 
központi lapjára, a Népszaváéra előfizet.
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E határozatot minden erőnkkel érvényre 
kell juttatnunk!

Egyesülési és gyülekezési jogunk csak 
papiroson van meg és ezt is minden pilla
natban felrúgja az osztályuraloni önkénye.

Egyetlen erőnk a sajtónk!
Ezt kell terjesztenünk, erősítenünk és 

körülsáncolnunk, ha nagy harcainkat dicső
éi akarjuk megvívni, 
inéi több a »Népszava« olvasó soraink

ban, annál több a harcos, edzett katonánk.
Az idei május 1 a »Népszava< napja!
Fel a munkára!
Minden ember tegye meg kötelességét!«
A felhívásnak eleget kell tennie a kávé

házi. szállodai és éttermi munkásoknak. Mi, 
fájdalom, ma még nem vagyunk abban a 
helyzetben, hogy munkabeszüntetéssel ünne
peljük a munkásság világünnepét s ép ezért 
fokozott erővel kell eleget tennünk étlapra 
kijelölt pártkötelességünknek,

agitálni a N épszaváért és 
e lő f iz e tn i  a Népszavára.

Hogy mi nekünk a Népszava, erről már 
sokat beszéltünk, de úgy látszik, még ezer
szer is el kell mondani, hogy védőnk nap
ilap után a polgári mocsok, sár s rágalom 
ellen. Nélkülözhetetlen fegyverünk, amely 
az igazság tüzét világítja a hazugság s félre
vezetés sötét örvényeire. Tegyük meg hát 
kötelességünket, különösen ezen a napon, 
hogy büszkén mondhassuk, elegei tettünk 
mégis az összmunkásság érdekeinek.

Némái újra szerepelt.
Az óriási lakásínség és lakásuzsora az 

utóbbi három évben nagy elkeseredést, 
valóságos lázongást támasztott a főváros 
lakosságában. De mig a kizsákmányoltak 
nagy része csak keseregni és panaszkodni 
tudott, addig a szervezett munkásság kemény, 
elszánt, szívós agitációt ind: ott a tűrhetet
len állapotok ellen. Népgyülé k egész során 
világosítottuk fel a főváros népét és izgattuk 
a tűrhetetlen uzsora ellen. Küldöttségekkel 
és memorandumokkal magyaráztuk meg a 
hatóságnak kötelességüket.

Addig folytattuk agitációnkat, mig végre 
belátta a főváros tanácsa, sőt a háziurak 
főképviselete — a közgyűlés — is, hogy 
itt tenni kell valamit, mert különben a ki
zsarolt nép utoljára is gonosz piócái ellen 
fog fordulni. Biztosítani kellett a háziurak 
bőrét, azért fogadta el a közgyűlés dr. Feleki 
Béla bizottsági tag indítványát, hogy a 
főváros haladéktalanul tegye meg az intéz
kedéseket, amelyek alkalmasak arra. hogy 
a már tűrhetetlen lakásviszonyok javuljanak.

A polgármester komolyan hozzáfogott 
a programúi végleges összeállításához. 
Dr. Wildner Ödön tanacsjegyző és Kabdebó 
Lajos mérnök közreműködésével el is készí
tette s a közgyűlés elé vitte. A programm 
végrehajrásához öt évi idő és 95 millió 
korona befektetés szükséges. Főbb részletei 
ezek:

Három szükségbarakk, 60 lakással, 200.000 korona 
költséggel ; három barakkterem tele 400.000 korona 
költséggel, 5 népszálló, 2200 cellával, 3,300.000 ko
rona költséggel; 2 népotthon 1,100.000 korona költ
séggel, 3000 kislakás 18 millió korona költséggel, 
1600 lakás a fővárosi alkalmazottak részére, 30 millió 
korona költséggel ; 500 bérlakás 10 millió korona 
költséggel, 00 uj iskola és óvoda 32 millió korona 
költséggel. Megjegyezzük itt, hogy a bérházakból 
uj épületekbe elhelyezett iskolák révén az egész 
programm keresztülvitcic után még körülbelül 500 
lakás lesz szabaddá.

Az öt évre tervezett programmnak jelen
tékeny részét — a költségeket számítva; 
körülbelül egyhat madát — a programm sze
rint már 1910-ben kellene megvalósitani. 
És pedig épülne:

Három szükségbarakk, 60 lakással, 200.000 korona 
költséggel; három barakktercm tele, 400 lakó ré
szére, 400.000 korona költséggel; 1 népszálló, 400 
cellával, bOO.OOO korona költséggel; 2 népotthon 
1,100.001 korona költséggel, 1000 kislakás 6 millió 
korona iltscggel, a fővárosi alkalmazottak részére 
510 la,, s 10 millió korona költséggel; bérlakások, 
160 lakással, 3,300.000 korona költséggel és 23 uj 
óvoda és iskola 10 millió korona költséggel, vagyis 
az 1910. évi építkezések 31,600.000 korona költséget 
igényelnek. Ehhez képest 1910 május elejére körül-

belül 1820 lakás, 23 uj iskola, ezenkívül a barakkok, 
barakktermek és népszállók által még 860 lakás
állana rendelkezésre.

A terv, ha nem is kielégítő, de mégis 
óriási jelentőséggel bir a mai rettenetes vi
szonyok között. A közgyűlésen alig volt 
egy pár népgyilkos, aki ellene szavazott 
volna ennek az indítványnak, amelyet csak 
Polónyi Oéza vezérlete alatt ellenzett pár 
belvárosi klikkember. Egynek a nevét azon
ban mégis kötelességünk nékünk pellengérre 
állítani, hogy szakmánkban mindenki lássa, 
ki volt az a könyörtelen uzsorás, aki ellene 
merészelt szegülni a szegény nép helyzete 
javításának. Ez az egyén pedig nem volt 
más, mint

N ém ái A n ta l,
a  k d v f i a i jm r t á m u l a t  c l n ö k n .

És még ez az egyén hirdeti magáról azt, 
hogy ő a kávéssegédek érdekében dolgozik, 
amikor ilyen megvetendő, megbélyegzendő 
merényletnek a cinkostársa. Hát akik még 
ezek után is elhiszik, hogy Némái Antal a 
szegény emberek javát akarja s lelkén viseli 
a szegény, kizsákmányolt kávéssegédek ér
dekeit, az valóban a hülyék intézetébe való.

Szaklapja 1909

m SZÁLLODAI ÉS ÉTTERM I ■

m ALKALMAZOTTAK ROVATA ■

Figyelem, éttermi segédek!
1909 május 1-én lépünk a kollektív szer

ződés harmadik évébe. Szó tubáitól, m á jus
8-ától kezdve az ételhordók és szoba- 
p in cérek  heti m unkabére  a nagyobb 
városi üzletekben Vi korona , a kisebb 
városi üzletekben 10 korona  lesz. Kisebb 
üzlet az, ahol nincsen kettőnél több éthordó 
alkalmazva.

Minden szczónüzlelben május 8-tól kezdve, 
ahol kettőnél több éthordó n in cs  a l
ka lm azva , a heti m u n ka b ér l ‘i  ko 
rona, m inden  többi szezónüzletben  
pedig  heti 14 korona  lesz.

Amely üzletekben a múlt nyáron a h> 
vagy havi munkabér az itt megállapít 
összegnél magasabb volt, ott az idén  is 
u g y a n a n n y it kell fizetn i.

Felhívjuk 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 megállapí
tott összegnél olcsóbban dolgoznak, áru lók , 
kikkel eliez méltóan fogunk elbánni.

A szervező bizottság.

R eform ok a m ozgalom ban.
A szabad szervezet nem más, minthogy 

minden éttermi segéd a 
M agyarország i Szállodai, É tte rm i és K ávé

h á zi A lka lm a zo tta k  S za k la p ja  
köré csoportosuljon. Az eddigi nehézkes 
«Ellentállási könyvecskét és bélyegrend- 
szert» beszüntettük. Április elseje óta a 
szaklapnak havi előfizetése lépett életbe.

.( pénzbeszeáö az előfizetési n y u g tá k a t  
már javában hordja szét az üzletekben, 
hogy mindenki gyorsan  előfizethessen. 
Minden előfizető kap az cllentállási köny
vecske helyett egy szaklap 

Igazolványt.
Kinek nem lesz szaklapigazolványa, aki 

nem fog a lapra előfizetni, az természetesen 
nem tagja a szabad szervezetnek, tehát nem 
is szervezett éttermi segéd, hanem 

áru ló  és pccsovies!
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 d  a  lap bevételeiről és k iadása iró l,
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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 munkástársai 
pénzét lopja!

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.

B e  a  szabad  szervezetbe!

A B. P. E. díjtalan közvetítőjének 
kim utatása 1909 március hóról.

Elhelyezést nyert: 3 főpincér, 34 ét
hordó, 35 borfiu, 466 kisegítő éttermi segéd. 
A B. P. E. tehát március hónapban össze
sen 538 állást közvetített díjtalanul.

Ezzel szemben február hónapban el
helyezett : 2 főpincért, 42 éthordót, 64 bor- 
fmt, 364 kisegítőt, összesen 472 tagot. Bár 
márciusban 66 taggal többet helyezett el 
az egylet (éthordó- és borfiu-állásokban), 
azért március hónapban az egyleti munka
közvetítésben mégis általános visszaesés 
állott be. u. m .: főpincér: / csökkenés, 
éthordó: 8 emelkedés, borfiu: 29 emelkedés 
és kisegítő: 102 csökkenés.

A kisegítő éttermi segédek elhelyezésé
nél hallatlan csökkenés állott be a múlt 
évhez képest. Amig az egylet 1908 március 
hóban 020 kisegítő munkát birt nyújtani 
tagjainak, addig 1909 március havában csak 
46b-ot, ami az idén 454 csökkenést jelent 
az éttermi segédek kárára.

Ha ennek a nagymérvű visszaesésnek az 
okát kutatjuk, rájövünk, hogy a visszaesés 
tényleg nem is olyan nagy, mint ahogyan 
látszik, mert csak az egyesületi munka- 
közvetítésben áll fenn a csökkenés. Ellen
ben ezek az elhelyezések a valóságban 
megtörténtek, de kézalatt, úgy, hogy az 
idén március hónapban 454 kisegítő éttermi 
segéd ment kézalatt dolgozni s ezeket az

helyezéseket a szaktársak nem jelentették 
1 '-.z egyesületben.

•Ot azonban csöppet sem vigasztaló reánk. 
A kollektív szerződés biztosítja az egyletnek 
a munkaközvetítés jogát, ennek dacára főnök 
és szaktárs karöltve — egymást túllicitálva 
— játszák ki az egylet jogait.

A márciusi 454 kézalatti kisegítés csak az 
igazán szervezett egyleti tagoknak, azoknak 
az éttermi segédeknek a kárára ment, akik
ből a modern szakszervezeti élet, a mi osz
tálytudatos mozgalmunk már kiölt minden 
állatias szolgalelküséget, akikben ma már 
önérzet, emberi méltóság és öntudat van, 
akik inkább lemondanak a ( fényes munká
ról-, semhogy kilincselve, könyörögve, 
főnöktől tőpincérhez, mamustó! ügynökig 
kullogva menjenek maguknak kikunyorálni 
egy kisegítést, a mozgalom és munkástár
sainak, de saját magának a kárára.

Ennek az egészségtelen állapotnak a vé
gére kell járnunk. Múlt számunkban az 
«országos szervező bizottság* már súlyos 
érvekkel bebizonyította a «Vendéglős és 
kávésipar munkaközvetítéséről* irt cikkben, 
< az ipartársulati, ügynöki és kézalatti munka- 
közvetítések* szervezetromboló és munkás
rontó következményeit. Ma újból kijelent
jük: nem fogjuk tovább tűrni, hogy az 
egyesületi kötelezettségeknek meg nem 
felelő szaktársak, az ellenőrzést meghiúsí
tandó, kézalatt vállalnak munkát és feléje 
se néznek az egyesületnek. Ezzel szemben 
rendes tagjaink hónapokon keresztül nem 
képesek munkához jutni, mert a kézalatt 
dolgozó, sötétben bujkáló és szervezetrontó 
jánosok egyes főnök urak segítségével szinte 
felrúgják az egyesület munkaközvetitó' osz
tályát, mintha csak az volna a céljuk: 
*hogy a B. P. E. tagjai, a szervezett ét
termi segédek családostól hónapokon át, 
évről-évre, minden télen ki legyenek téve 
a nyomornak és a legrettenetebb elzül- 
lésnek.*

Díszpéldányok.
.Az ipartársulat hivatalos orgánuma, az 

«£rtesitő» és a munkáltatók kis félhivatalos 
csahosa, F. Kiss reklámújsága, állandóan 
uszítja a munkáltatókat az éttermi segédek 
ellen. Nemrég azt Írták rólunk, hogy mi a 
békét vendéglős és pincér között súrlódá
sainkká feldúljuk, a szerződést nem tartjuk 
be és a munkáltatóknak sztrájkjainkkal nagy 
károkat okozunk.

Múlt számunkban is bebizonyítottuk, hogy 
eddig a szerződésszegéseket mindig a mun
káltatók követték el. Most ismét két dísz
példánnyal bizonyíthatjuk, hogy minden 
bakafántoskodás, terror és erőszak egyes 
munkáltatók részéről történik. Lássuk csak 
a díszpéldányokat:

Weisz Antal a «Bécsi sörház* tulajdo
nosa a Király-utcában. Ennél az úrnál a 
munkaidő 17 óráig tart, vagyis reggel 7-től 
éjjel 12 óráig. Az éthordók itt állandóan 
betegek lesznek az emberfölötti munkától. 
Ebben az üzletben a legerősebb szervezet 
is tönkre megy és az éttermi segédek lábai
kat tönkreteszik. A munkáltató a szabad 
nap elé akadályokat nem gördít ugyan, de 
azt élvezni nagyon ritkán lehet, mert a 
szabadnaposnak rendesen mindig egy kidőlt 
és beteg éthordót kell helyetesitteni. Vacsora 
kritikán aluli, többnyire három tojásból 
rántotta. Dacára, hogy a kollektív szerző
dést aláírta, kijelentette, hogy üzletében uj 
reformokat nem vezet be. Tagja az ipar
társulatnak.

őri esz Mihálynak a Kecskeméti-utca 14. 
szám alatt van a fegyháza. Szintén tagja 
az ipartársulatnak, a szerződést aláírta, de 
a leggőgősebb hangon kijelenti: «ná!a sza
bad nap nincs, senki a szakszervezetnek 
tagja ne merjen lenni, sőt az üzletben 
munka után, napközben senki le ne merjen 
ülni, mert aki ezen parancsoknak ellen
szegül, azt kilöki az utcára, vagy rendőrrel 
bekísérted és letartóztatja mint felbujtót*.

Két éthordó szaktársunk dolgozott ebben 
a fegyházban, akik természetesen e gazsá
gok ellen tiltakoztak. Friesz, az egyik szak- 
társat, aki a másik nevében is követelte a 
szabad napot és a tisztességes bánásmódot, 
brutálisan megtámadta és azzal az ürügy
gyei, hogy sztrájkra izgatott, a Kálvin-téri 
sarki rendőrrel bekisértette a kerületi kapi
tányságra, ahol a fogalmazó egy egész dél
előtt és fél délután faggatta és magyar 
szokás szerint, mindenféle rendőrfogással 
kínozta és megfenyegette. Reggeltől dél
után 3 óráig tartották fogva szaktársunkat, 
mig végre nehezen igazolta magát és sza
badon bocsátották. És ez mind azért, mert 
egy pihenő napot követelt és Friesz szem
telen durvaságait nem volt hajlandó bam
bán tűrni. Hát nem határtalan bitangság 
ez ? Ügyészünkkel Friesz ellen megindittat- 
tuk az eljárást.

íme tehát, két év után még mindig akad 
ipartársulati tag, aki a kollektív szerződést 
aláírta és ostoba koponyájába nem fér bele, 
hogy nekünk hetenként egy szabad napra 
van szükségünk. Ha ezt követeljük, akkor 
tuj reforménak nevezi. Sőt találkozik egy 
elbizakodott tarka-barka alak, kinek van elég 
bátorsága azt követelni, hogy éttermi segéd, 
a B. P. E.-nek ne legyen tagja. Aki 17 órát 
dolgoztat három tojás rántottáért. Aki rend
őrrel kisérteti be azt a pincért, aki nem 
hagyja magát mellbevágni, stb.

Kik csinálják itt a súrlódásokat? Kik ker
getik sztrájkba az alkalmazottakat? Kik rúg
ják hátba a békét? A Frenreiszok, Weiszok 
és Frieszek, akik saját ipartársulatukat is 
durván kigunyolják és kiröhögik.

Szervezetünk két megbízottja felkereste 
Frieszt, hogy vele megértesse, ha békét 
akar, legyen esze és ne szamárkodjék. És 
F. egy borfiuva! kiüzentet, hogy szakegy
letet nem ismer és senkivel nem tárgyal. 
De nem tárgyal saját ipartársulatával sem. 
Két Ízben feljelentettük, de a béketárgyalá
sokra nem jelenik meg.

Ebből nagyon egyszerűen és világosan 
az következik, ha az ipartársulat gyenge és 
képtelen Friesz-féle kócosait kordában tar

tani és becsületre tanítani, — hogy a sza
bad szervezet a Frieszokat és Frenreiszokat 
megtanítsa végre arra, hogy az éttermi 
segéd egészsége, becsülete és személyes 
szabadsága nem bitang jószág, hogy min
den félbolond alkoholista belevájkáljon. 
Nyugodtak lehetnek a Frieszok és Fren
reiszok, megsúgjuk nekik, ez nemsokára 
meg is fog történni, bárhogyan őriztetik 
lovas- és gyalogrendőrökke! korcsmájukat. 
Elvégre a legtürelmesebb éttermi segéd 
türelmének is van határa.

Akik m ár kint vannak a vízből.
Uton-utfélen találkozik pénzbeszedőnk 

olyan üzletben levő éttermi segédekkel, akik 
szakegyleti kötelességeik teljesítését konokul 
megtagadják. Nem egyszer a legnagyobb 
gunynyal illetik a szakszervezetet, ostoba 
vicceket faragnak a mozgalomra és a B. P. 
E.-re, de mikor munkanélküliek lesznek és 
baj van, sopánkodva könyörögnek a szerve
zet oltalmáért és segítségéért. Vannak olya
nok is, akik a szaklapigazolványt kiváltják 
ugyan, de az egyleti dij megfizetését nagy 
gőggel és gunynyal megtagadják. Ilyen szak
társak : Ditrich Károly. Stiks János, Krajcso- 
vics Antal, Kálai Simon és Nándsy Pál is 
a lipótvárosi kaszinóból, akik az egyleti tag
díjjal 1907 és 1908 óta hátralékban vannak, 
de egész télen, sőt vannak köztük, kik egy 
éve stabil alkalmazottai a kaszinónak, — 
erevier-rendszer* mellett.

Minden borfiu tudja ma már, hogy a 
B. P. E. és a szabadszervezet bár két külön
álló szerv, de azért összetartozik és Magyar- 
országon egymás nélkül meg sem lehet. 
Aki csak a szaklapot fizeti elő, tehát csak a 
szabadszervezetnek tagja, de az egyletet nem 
fizeti, az még nem szervezett éttermi segéd 
és ellensége a (szakszervezetnek*, mert a 
Budapesti Pincéregylet és az éttermi segédek 
szabadszervezete a szaklappal együttvéve, 
közösen képezik a szakszervezetet.

Fentnevezett szaktársakat tehát felhívjuk, 
— ha szervezett éttermi segédek akarnak 
maradni, — hogy egyleti hátralékaikat, hala
déktalanul rendezzék. Az nagyon kényelmes 
álláspont, télen üzletben lenni, élvezni a 
szervezet előnyeit, de hátralékban maradni 
és azt mondani: cmajd újra beiratkozok . 
Nem! A hátralékot kell rendezni! Ellen
eseiben, amennyiben értesültünk, hogy 
fürdőre szándékoznak menni — neveiket 
nem fogjuk elfelejteni és eltesszük jövőre, 
jobb időkre, amikor ismét viszontlátjuk 
egymást.

Rendkívüli közgyűlés. A bizalmiférfr 
testület most fejezte be a munkaközvetítés
ről folytatott vitáját és egyhangúlag a kö
vetkező határozatot hozta:

«Az éttermi segédek bizalmiférfi-testülete 
felkéri a B. P. E. uj vezetőségét, hogy 
április vagy május hónapban egy rend
kívüli közgyűlést hívjon egybe a következő 
napirenddel: amilyen álláspontot Joglal/'on 
el a B. P. E. 1910 május 1-én, a kollektív 
szerződés idejének lejárta után, a munka
közvetítés tárgyában ?

A bizalmitestület felkéri a választmányt 
egy bizottság kiküldésére. A bizottság dol
gozón ki egy határozati javaslatot és ezt 
terjessze a vezetőség nevében a rendkívüli 
közgyűlés elé. Mielőtt e határozati javaslat 
a rendkívüli közgyűlés elé kerülne, a bizalmi
testület vegye tárgyalás alá, hogy a javaslat 
csak a bizalmiférfiak hozzászólása és le
szavazása után kerüljön a közgyűlési fórumra 
végleges döntés végett.*

A bizalmiértekezlet ezen egyhangú ha
tározatát szükségesnek tartottuk itt bejelen
teni, hogy üzletben levő szaktársaink idői 
nyerjenek háziértekezleteken ezen ügygyei 
foglalkozni és bizalmiférfiaikat utasíthassák, 
hogy annakidején milyen álláspontot fog
laljanak el a bizalmiférfi-értekezleten.

Felülfizetések. A B. P. E. március 4-iki 
nagy bálján még a következő felülfizetések 
történtek: Wutti Ágoston 2.—.Szabó Imre 
3.—, Nagy Gyula 3.—, Berger József 2.—, 
Szilárdfy Gyula 5.—, Unterreiner A. 1.—,
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Petrakovits 1.—, Schuster Ernő 24.—, 
Metzner Gyula 2.—, id. Walla 10.—,G!ück 
Frigyes 10. . Neményi Béla 14.—, Gliick 
Erős 10. , Stadler Károly 25.—, Mellick
István 10. , dr. Hültl Hiimér 20.—, Sárközi 
Pál 7.—, Ormánczy 4. -, Brunnaiter Endre 
3.—, Geyer Péter 2.—, dr. Farnady 10.—, 
Doctor László 10.— kor. Összesen I7S kor. 
A feliilfizetésekért ezúton mond köszönetét 

a 100-as rendező bizottság.
A bíró ur szociálpolitikája. A Nép

szava Írja a következőket: Nem nagy az 
eset, de fölötte jellemző. Egy munkás- 
társunk, aki éttermi pincér, járt panasszal 
nálunk, hogy egy községben, Márcfaiván, 
a falusi biró a következőket irta és bélye
geztette le a munkás munkakönyvében, 
törvényellenesen, azon a helyen, ahová a 
munkáltatók szokták a megjegyzéseiket 
írni: «Idetoloncoltatott, átvétetett s a mai 
napon Triesztbe való eltávozását elöljáró
ságunknál bejelentette®. Ez törvénysértés, 
embertelenség, disznóság. De szidjuk most 
ezt a gőregábort ezért a gazságáért? Ő ezt 
a törvénysértést, ezt az embertelenséget, 
ezt a disznóságot elvégre, csak egy ember
rel szemben követte el. És nemcsak azok 
példáját követte-e, akik ezreket sértettek, 
gyaláztak, akik ezrek kárára szegik meg a 
törvényt és akiknek nem «halljakend» a 
címzésük, hanem ^nagyságos®, cméltóságos® 
és ckegyelmes ur* ?

A  „V örös éttermi segédek asztal-
társasága" március 25-től kezdve egész 
szeptember 2-ig, minden csütörtökön este, 
üzlet után, a rendes hivatalos napok helyett 
cbarátságos összejöveteleket® tart. Ezen idő 
alatt az asztaltársaság a segélynyújtást be
szüntette, hogy képes legyen pénztárát 
őszig megerősíteni. Kivételt csupán olyan 
kérvények képeznek, melyek a sürgős segély
nyújtást indokolté teszik.

Felhívjuk szakíársainkat, hogy az asztal- 
társaság összejöveteleit keressék fel és fillé
reikkel járuljanak hozzá pénztárának meg
erősödéséhez. Az asztaltársaság, amint már 
kimutattuk, az elmúlt 5 havi fennállása óta 
810 korona segélyt osztott ki a munka- 
nélküli szaktársak között. Aki személyesen 
nem tudna megjelenni, annak adományait 
— bármily csekély legyen — köszönettel 
fogadjuk és a szaklapban időről-időre 
nyugtázzuk. Havi bevételeinkről ezentúl is 
a szaklapban rendes pénztári kimutatást fo
gunk adni. Az asztaltársaság összejöveteieit 
Kesztenbaum Géza elvtárs vendéglőjének 
külön szobájában, VII., Csengeri-utca és 
Kmetty-utca sarok, «Táira»-fé!e vendéglő, 
tartja.

Az asztaltársaság március havi táncesté
lyének felülfizetői közül kimaradt Rapszky 
kávés ur, aki Kamettler Mátyás szaktárs 
utján 1 koronát fizetett felül, mit köszönettel 
nyugtázunk. A Tachtler-éíteremben dolgozó 
szaktársainknak 2 darab jegyért fizetett 2

koronáját is ezúton nyugtázzuk utólag. 
Végül Reinprecht Alajosné úrnőnek, a 
Fiume-szálloda bérlőjének 1 korona ado
mányát, valamint Kovács Gyula szaktársnak, 
az Erdélyi borozóból, 3 korona adományát 
köszönettel nyugtázza az elnökség.

A < Fogadó® vicceket farag. Az utóbbi 
időben ami régi barátunk, a «Fogadó», a 
rossz versek mellett, ugylátszik a rossz élcek 
faragására is ráadta bús fejét.

A jó vidéki fogadósoknak ez a sajttakarója, 
tudniillik < Sí  koszt, se kvártély, se más> 
címmel, legutóbbi számában egy dörgedel
mes kiruccanást rögtönöz Somogyi és Better 
a nagyváradi < Fekete sas® szálloda bérlői 
ellen, mert — rettegj rücskös Európa — a 
szállodai alkalmazottaknak <se kosztot, se 
kvártélyt, se fizetést nem.adnak®. Teringettét! 
Ez már beszéd. Flór Győző a «Fogadó »-val 
síkra száll a szállodai alkalmazottak szociális 
érdekeiért. Győző, Győző, te vén szerencse
vadász, mi lelt téged ? Ne viccelj a kutya
fáját, mert még elérjük, hogy kidugod a 
Rákóczi-uton a Fogadó fölött a vörös lobogót.

Fogadó barátunk a többek között igy ir: 
<Somogyi és Better, mint minden szerencse- 
vadász, kik szakmájukat nem tanulták, vagy 
ezeknek nagy része azért lettek fogadósok, 
hogy minél előbb és mentül jobban meg
gazdagodjanak és erre minden eszközt fel
használnak, ami természetes is. Alkalma
zottaiknak se élelmezést, se lakást, se fizetést 
nem adnak, 1000 korona óvadékos szoba
pincért tartanak, a számlát kiállítva adják a 
kezébe, amelyre rá van nyomva, hogy borra
való nem adandó, stb.-

Abban egyetértünk a Fogam. \ al, hogy 
bizony ez kizsákmányolás, disznóság és 
gazság, azonban megemlítjük azt is, hogy 
ennek a < se kősszt, se kvártély, se más® 
korszaknak nem annyira a ^fogadósok® az 
okai akik jó teszik, ha tehetik, hanem ma
guk az igen t. alkalmazottak, akik állati 
szervezetlenségükben megérdemlik, hogy 
alaposan kifosszák őket. És ezt nem a ke
reskedelmi utazók fogják megszüntetni, 
—- akikhez Flór kománk fordul, — «hanem 
a nagyváradi szaktársaknak egy osztály- 
harc alapján álló, szervezetben való öntudatos 
tömörülése.» A nagyváradi szaktársak szer
vezetüket tönkretették, az elzüllött, nincs 
szervezet, amely őket megvédelmezze, vi
seljék hát sorsukat, mert megérdemlik. A 
kereskedelmi utazók nem fogják őket ki
húzni a lekvárból, da ami <Fogadó® kománk 
sem, kinek dörgedelmes kiruccanása külön
ben is gyanús előttünk, mert mi úgy sejt
jük és biztosan nem csalódunk, hogy háta 
mögött egy kis előfizetési és anyagi szerencse- 
vadászat lappanghat, lévén a «Fogadó» 
magánvállalat, akár a Somogyi és Better 
Fekete sas-szállódája Nagyváradon.

Felszólítás. A következő szaktársakat 
névszerint felszólítjuk, hogy a náluk levő 
naptárakkal sürgősen számoljanak le Faragó

Dezső elvtársnál a titkári irodában: Wíllin- 
ger, Takács, T'ábry (Elő étterem), Kálmán 
István (Saskör), Deutsch (Continental-szálló), 
Pál (Neusiedler-étterem), Bodor Pál és 
Eidenspinner (Hungária-szálloda).

A szövetkezeti m ozgalom  uj har
cosa. Szövetkezeti Értesítő címen február 
6-án uj lap indult meg. Kétségtelen, hogy 
az uj harcos csak hasznára lesz a szövet
kezeti ügynek, mivel igy most már rend
szeresebb és teljesebb képet fogunk nyer
hetni a mozgalom haladásáról és fejlődéséről. 
A szaklapok, teljes tudatában ugyan a 
mozgalom mélyreható jelentőségének sok
szor a legjobb akarat mellett sem szentel
hettek annyi helyet a közleményeknek, amit 
ezek megérdemeltek volna. Mert hisz — 
és ezt az Értesítő szerkesztősége bizonyára 
tudja és méltányolni is fogja — az első
sorban jövő szakdolgok és a pillanatról- 
pillanatra jelentkező napi események nagyon 
is lefoglalják azt a szűk teret, amivel a 
szaklapok rendelkeznek. Az uj lap megindí
tásával tehát e tekintetben segítve van, de 
maga a mozgalom is hatalmas lökést 
kapott általa. Örömmel üdvözöljük az uj 
harcost sorainkban és őszintén kívánjuk 
az izmosodását, ami nemcsak a szövetkezeti 
mozgalom, de az egész magyarországi 
munkásmozgalom megerősödését fogta jelen
teni. Az Értesítő az Általános fogyasztási 
szövetkezet kiadásában és Peidl Gyula 
elvtárs szerkesztésében jelenik meg. Egyes 
szám, szövetkezeti tagok részére 4 fillér, 
nem tagoknak S fillér. Megjelenik (egyelőre) 
minden hó X-ét követő szombaton. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: VII., Wesselényi- 
utca 18.

Az Egyetértés Sport-C lub no 5-én
tartotta III. évi rendes közgyűlését a tagok 
élénk résztvétele mellett

Az elnök szép megnyitó beszéde után a 
titkár és pénztáros évi jelentése következett, 
amit a tagok élénk helyesléssel fogadtak.

Ezután következett a tisztikar megválasz
tása, amely a következőképpen alakult 
meg:

Elnök: Mitrovatz Adolf, alelnök: Beer 
László, titkár: Cseke Lajos, pénztáros: 
Arany József, jegyző: Nagy Gyula, ellen
őrök : Haás Imre, Pauly Antal, szertáros: 
Hautzinger Károly, football-o.-v.: Szabó 
József, atlet. o.-v.: Lipták János, uszó-o.-v.: 
Hildebrand J„ evezős-o.-v.: Komer Béla. 
Választmány: Albrecht Ferenc, Biró Dénes, 
Bőke Ferenc, Csáky Sándor, Csernák József, 
Deiszler János, Eidenspinner Antal, Holub 
Rezső, Kollet Richárd, Kutassy Lajos, Király 
György, Muhr Gyula, Nagy János, Németh 
János, Szalay Antal, Schuster Károly, Peter- 
longo József, Wasel -Gusztáv, Winkler 
István.

A közgyűlés Mitrovatz Adolf és Wasel 
Gusztáv felszólalása után véget ért.

AZ EGYETÉRTÉS SPORT-KLUB KIMUTATÁSA.
v a g y o n . Vngyon-médeg az 1908. évről. teher.

—7 K f K f 1 K { K f 11 Készpénz 1908 december 31-én 359 74 1 6 havi fülkebérlet a AL V. Sz.-nél 60 _ l
2 Leltár szerint— .......................... 383 86 2 Magyar Ath. Szövetség egy évi

10°/o értékcsökkenés— — — 38 38 345 48 tagdíj - ................ - ............... 20 —
3 6 darab jelvény.........— ........... 12 _ 3 Előre fizetett tagdijak - — — 8 —
4 Bélyegekben— .......................... 1 14 1 Egyenleg mint tiszta vagyon — 1203 12
5 Követelések: ----------------- --

Letét a Magyar Labdarugók \
Szövetségénél — -------— 20 \

Nevezésekért............. - ......... 7 _ \
Társklubboktól — - ............ 14 _ \
Magánosoktól...................- — 17 — 58 —

6 Tagdijhátralékok .................... 728 _ \
30°/0 behajthatatlan — ------- 213 24 514 70 \

1291 12 1291 12
1

M itr o v á t z  A d o l f  K a r /y  J á n o s  C se k e  L a j o s
elnök. ellenőr. h. pénztáros.

Pauly Antal Haás Imre
számvizsgálók.
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KÍVÉSSEGÉOEK ROVATA
Hogy dolgozik a szabad szervezet?

A szabad szervezet a
& yh T .r9ZaSi ,Szállodai Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja
lép a szakegyiet helyébe. Amit eddig vé
geztek a szakegylet titkára s hivatalnokai, 
azt végezik ezentúl a lap szerkesztője s 
szerkesztősébe; 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 munkáltató és munkás 

között felmerült ügyekben, 
oktatást,
a mozgalom érdekében értekezletek 

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

a következő előnyöket nyújtja a havi 
2 koronáért:

ingyenes jogvédelmet, 
munkanélküli segélyt, 
rendkívüli segélyt, 
utassegélyt, 
sztrájksegélyt, 
könyvtárt.
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., Király-utca 23, II. emelet 15. 
Hivatalos órák d. e. 10—12-ig és d. u. 3—5-ig.

Telefonszám : 77—56.
A szerkesztés teendőivel Szabados Zádor 

elvtárs lett megbízva.
Nem hisszük, 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 tudja; 

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

Munkaközvetítésünk.
A Magyarországi Szállodai, Éttermi és 

Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja egészen 
d íjta la n u l áll minden budapesti kávés
segéd rendelkezésére, aki munkát keres s 
annak a jelentkezését díjta lanul közöljük 
le s azon munkáltatóknak, akiknek mun
kásra van szükségük, d íjta lanul állunk 
rendelkezésükre.

Telefon 77 56.
A jelentkezések már is megkezdődtek. 
Több fő p incér  hajlandó megfelelő fel

tételek melleit munkái vállalni. Címek a 
kiadóhivatalban.

Felszolgáló  kávéházi pincérek munkára 
ajánlkoznak. Címek megtudhatók a kiadó- 
hivatalban.

K iseg ítő  kávéházi pincérek nagy szám
mal jelentkeztek. Cimek a kiadóhivatalban.

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

Titkár- és szerkesztőváltozás.
Vágó Béla elvtársat a debreceni törvény

szék három hónapi közönséges fogházra 
ítélte. Miután halasztást nem kapott, május 
hó 1-én be kell vonulnia a gyiijtöfogházba.

Remélhetőleg ez a büntetés nem telte a 
mai társadalom jobb barátjává s kijövetele
kor bizonyára épp azokkal az érzésekkel 
fog közöttünk küzdeni, mint annak előtte 
Vágó elvtársat a kávéssegédek szabad 
szervezetének titkári s szaklapszerkesztői 
állásában

Szabados Zádor 
elvtárs fogja helyettesíteni.

Támogassuk nehéz munkájában.
A szervező bizottság.

Menyország a kávésiparban.
A kutyaól niintaszerüközvetitésének  

egyik kitűnő bizonyítéka, hogy folyó hó 
24-én egy pincér öngyilkossági szándékból 
a Dunába ugrott. Öngyilkosságának az 
oka végtelen elkeseredése, mert a kávésok 
közvetítőjében képtelen volt m u n ká t  
kapni.

A  kutyaól fin o m  m odorát pedig 
eklatánsán bizonyítja az a körülmény, hogy 
a kutyaól papos őre felpofozott egy kaszir- 
nót a napokban. Csakugyan kitünően szer
vezik a kutyáéi: nekünk a munkásságot.

Már engedőimet kérünk, a régi szak- 
egylet <-őrjöngő terrorizmusa», <hatalmi
őrjöngése» akárminő irtózatos következmé
nyekkel járt, de pofozkodni nem pofozkod
tak s öngyilkosságba se kergettek senkit. 
Igen, kutyáék. Gyönyörű munka . . .

Terror, az is van dögivei. Az egyik 
körúti nagy kávéház uj főpincére nem 
jelentkezett ő fensége Némái előtt, hát rá- 
izent a munkáltatóra, hogy kipellengérezik, 
a főpiacért pedig kiemelik, ha rögtön nem 
jelentkezik. Ez nem terror, Ungcrleider- 
gyerek, ugy-e?

-I Vi koronás viléigvsaléis se ütött 
be. Némái bátyó! A budapesti üzletek 
80‘Vo-ában még mindig 12 koronát fizetnek. 
Hogy hol, vén ember, ahoz nekünk semmi 
közünk. A 13 koronás vacakja után menjen 
őkelme, mi majd a magasabb béreknek 
nézünk utána. Azonban tény s ezt bizonyí
tani is tudjuk: a budapesti üzletek  
Hifif-óiban még m indig  a 12 koronás 
béreket fizetik. így védik Némáiéi: a 
kávéssegédek érdekeit.

Valóban menyország!

Tiltakozás
a beteg pincérek megrablása ellen.

Már több lapszámunkban fejtegettük a 
kávésok kufyaszövetségének ama irtózatos 
merényletét, amelylyel a hatodik osztályból 
le akarják szállítani a beteg pincérek táp
pénzét. Már küldötteink a kerületi beteg- 
segélyzó'néi ott jártak tiltakozásukat leadni, 
azonban a folyó hó 9-én tartott nyilvános 
gyűlésünk is határozati javaslatot fogadott 
el, amelyben szintén tiltakozunk eme gálád 
stikli ellen, amely a legélesebben meg
világítja, hogy mennyit ér a kávésok úgy
nevezett humanizmusa.

A határozat a következő:
A budapesti kávéssegédeknek 1909 

április 9-én a «Vörös macskádban tar
tott nagy nyilvános gyűlése a legnagyobb 
felháborodással tiltakozik ama brutális, 
kegyetlen terv ellen, amely a beteg 
kávéssegédeket akarja úgy megrövidíteni, 
hogy a VI. osztályból alacsonyabb osz
tályba akarják őket a kávésok helyez
tetni.

A VI. osztályt kávésok és pincérek 
együtt állapították meg végérvényesen 
annak idején s igy a gyűlés tiltakozik 
minden illetéktelen beavatkozás ellen, 
amely ezen megállapodással szemben 
kapzsi, kicsinyes érdekből a beteg pin
cérek érdeke ellen tör.

Megbízza az eddigi vezető embereket, 
akik ebben az ügyben tárgyaltak s meg- 
bizattak, hogy ebben a kérdésben szilár
dan állják meg a helyüket s a gyűlés 
elnökségét, hogy hozza illetékes helyen 
tudomásul Budapest kávéssegédeinek til
takozását s abbeli elhatározását, hogy a 
terv ellen a legmesszebbmenő eszközök
től sem riadnak vissza.

Krausz Izsóról. Ezt a kóbor csirke
fogót, munkástestvérei bitang, cafat gyil
kosát, a rendőrség megfizetett hadácsát 
körözi a rendőrség. És pedig csalásért 
keresi a munkaadója, amely tény igen vilá
gossá teszi, hogy ott fenn semmitől sem 
riadtak vissza, csakhogy szervezetünket 
tönkretegyék. Felfogadták ezt az elaljasodott 
bitangot s szavára családapákat, ártatlan, 
becsületes embereket dobtak a börtön fene
kére. Nem nézik, ki az a denunciáns, legyen 
az az utolsó elvetemedett strici, csak valljon 
a szocziáldcmokraták ellen, akkor minden 
bűne meg van bocsátva. A rendőrség eme 
csúnya kudarca se nem az első, se nem 
az utolsó. De bár fogdossák össze a tolonc- 
ház összes lakóit ellenünk, szervezetünket 
mégse fogják tönkretenni tudni. Az ilyen 
vallomástételeknél a mi szervezetünk meg
marad, de a rendőrség tekintélye örökre 
elvérzik. Ennyit Krausz Izsó pártfogóinak, 
akiknek pártfogoltjukat kell kénytelen-kel
letlen helyettünk a börtönbe zárni.

Azon kávéssegédeket, akiknél a könyv
tárból könyvek vannak, figyelmeztetjük, hogy 
azokat a lehető legrövidebb idő alatt annyi
val inkább szolgáltassák be Keszey Flóris 
elvtársnak, mert ellenesetben névszerint lesz
nek felszólítva.

ZuckermandI Miksa elvtárs, a szabad 
szervezet pénztárosának neve a legutóbbi 
elszámolás alkalmával kimaradt az elszá
molás alól. Ez utón pótoljuk a mulasztást.

Felszólítjuk a következő szaktársakat, 
hogy a náluk levő naptárakkal haladék
talanul számoljanak le: Oriinwald Ödön 
( Artista-Otthon), Lencsó László (Munkácsy), 
Deutsch Jenő (Központi-szálloda), Orünfeld 
Sándor (Keleti), Kolb Gyula (Boulevard), 
Mautner Béla (Piccolo, most Opera), Weisz 
József (Alkotmány), Lichter Andor (Modern), 
Hiteinger József (Belvárosi, most Margit
sziget), Ottó Hermán (Magyar Szalon), 
Jakubovics H. (Fészek, most Ámor), Franki 
Lipót (Ámor), Székely Jenő (Buchlerné), 
Kávéssegédek (Splendid), Kávéssegédek (Se- 
cessio), Kávéssegédek (Gebauer), Schönfeld 
Ignác (Quarnero), Tóth Ferenc (Damjanich), 
Szigeti József(Cairo), SteinerErnő(Strasser), 
Vass fp. (Simplon), Fadgyas József (Royal), 
Deutsch Sándor (Palermo).

Kutyaszövetségi nagylelkűség. A 
Szakszervezeti Értesítő írja: «Az ipartör
vény tervezete ügyében összehívott ankéten 
egy kutyaszövetségi főember kijelentette, 
hogy egyetlen országban sem tettek az 
építőiparosok annyit a munkások érdeké
ben, mint Magyarországon. Szerinte a 
munkabérek ötven százalékkal emelkedtek 
és a munkaidő három órával rövidült. És 
mindezt a kutyaszövetség nagylelkűségének 
tulajdonítja. Hangos kacaj követte ezt a 
nagyhangú kijelentést. Tény az, hogy sehol 
sem kellett a munkásoknak oly elkesere
detten küzdeniök a munkaviszonyok javu
lásáéért, mint nálunk. Sehol sem uszítot
tak, rágalmaztak annyit, mint nálunk és 
végül sehol sem találtak a kutyaszövetsé
gek oly hü, segítő társat a kormány
körökben és hatóságokban mint nálunk. 
És ha mindamellett javultak a viszonyok, 
az egyedül a szakszervezetek erejének kö
szönhető. És hogy a kutyaszövetség a rossz 
gazdasági konjunktúrák mellett sem meri 
a munkabéreket leszállítani, az a szakszer
vezettől való félelmet jelenti. Ugyant* a 
kutyaszövetség végrehajtó bizottsága •tel
jes egyértelműséggel — Írja a kutyaujság 
— úgy határozott, hogy a nehéz viszo
nyok dacára, melyekkel az építőipar küzd. 
az építőipari munkaadók a folyó évre is 
teljes egészükben fentartják a tavaly fize
tett munkabéreket». Bámulatos nagylelkű
ség! Mi azonban azt hisszük, hogy gazda
sági fellendülés esetén a munkáltató urak 
a tavalyinál magasabb munkabéreket is lesz
nek szívesek fizetni. Még pedig azért, m:rt 
kényszerítik rá.»

Ugyanezeket a szavakat Írhatta volna A 
kávésipari dolgokról. Hogy a viszonyok 
javultak a kávésiparban, azzal iszonyú mód 
elszoktak hencegni a kávésok, hogy az ő
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nagylelkűségüknek a következménye. Pedig 
dehogy. A szakszervezeti mozgalom kicsi
kart eredményei. Most, hogy azt a rongyos 
egy korona béremelést megígérték, telikiirtöl- 
ték a várost, hogy milyen jók a kávésok. 
Önként béreket emeltek. Pedig a fenét. 
A szakszervezeti mozgalomtói való félelem 
késztette őket erre a lépésre. És valóban fog
nak még többet is fizetni, csakhogy arra 
majd kényszeríteni fogjuk őket.

M unkanélküli segélyre a következők 
adakoztak: Fiume 4.40, Lakner 10.—, 
Bauer 3.Ó0, Aréna 14.20 korona.

Németországi üdvözlet. A következő 
levelet kaptuk: «A közeli harcok előtt 
küldjük nektek elvtársi szolidáris üdvözle
tünket. Éljen a szabadság. Vesszen a reak
ció. A vendéglős és kávésipari munkások 
országos szövetsége, berlini csoport agitáló 
bizottsága. Georg Seiffert.)> A levélből 
láttuk, hogy németországi szaktársaink 
figyelemmel kisérik nehéz küzdelmünket s 
elvtársi hozzátartozandósággal éreznek irán
tunk. Hogy az egész világ pincérségének a 
szeme rajtunk van, ez még több erőt ad a 
küzdelemhez.

Veszteségünk. Dzsokebin bajos szak
társunk 43 éves korában Szegeden meghalt. 
Az elhunyt egyik legbecsületesebb és leg
kitartóbb katonája volt mozgalmunknak. 
Halálát gyászolja a Testvériség) pincér- 
asztaltársaság is, amelynek elnöke volt. 
Őrizzük meg emlékét.

Egy vasárnap délután a kioszkban 
vagy a kutyaól örömei.

/. jelenet. Vas mester kétségbeesve keres 
az ólban tisztességes munkásokat. Nincs. 
Leider, egyetlenegy sincs. De a kioszknak 
mégis kell kisegítő. Gyerünk csak! Aki 
szenes és soha Budapesten nem látott züllött 
csibész előre.

II. jelenet. Künn a kioszkban. Az egyik 
hoz két tálcát. A kasszánál egy pillanatig 
állva, már földhöz csapja a tálcát. Aztán 
hoz egy tálcát. Azt is földhöz csapja. Aztán 
hozza egyik kezében a tálcát, rajta a csésze, 
a másik kezében a vizespohár. Azt is föld
höz csapja. Végül egyik kezében egy csésze 
kávé. a másik kezében egy vizespohár, a 
szájában a kanál s Így megy a gyerek óva
tosan. Az első asztalnál a kávét beönti egy 
hölgy keblébe, a vizet egy ur hátába, a 
kanalat pedig elnyeli. S ezüst lévén, rögtön 
meg is szökik vele.

Hl. jelenei. Fizetni! Főpincér hiányában 
az egyik előkelő idegen kisegítő szaktárs 
rohan oda. < Egy kávé s egy kifli. Kilenc 
korona hatvan krássan. A kétségbeesett 
vendég néni tudván, milyen előkelő helyre 
tévedt, szerényen odaad íiz koronát. A bará
tunk megnézi: <A fene azt a socher fejét, 
hogy menjen ki a pofája a divatból, csak 
negyven fillér borravalót ad. Phi.» Szemen 
köpi a szegény vendéget s otthagyja. S elég 
gyorsan, mert' a főpincér közeledik.

IV. jelenet. F.gy öreg báró ül egy asztal
nál s egyik kisegitő mellé ül. Kényelmesen 
rágyújt. Majd rákönyököl a báró vállára, 
tMicsoda szemtelenség!* < Nézze?,- mondja 
derék kisegítőnk maga úgy hasonlít 
boldogult nagyapámhoz Szatymazról. Ezért 
ültem maga mellé. S ha nem tetszik, t'eleb- 
bezzeri a sóhivatalhoz.:- «De miért nem dol
gozik kérem ?,..* «Minek, úgyis elhelyez 
a kutyaó!.*

V. jelenet. Két kisegitő fogad. < Tehát 
végigsietsz, percenként 35 lépés s megcsiná
lod?* - Igen.* «Fogadjunk, hogy "nem,. 
'All rigth.> Az egyik tényleg neki iramo
dik. Visszajön. Nos, látod, nyertem. Hét 
ridikül, három ezüst- és két aranyóra. Csak 
a függőknél veszítettem. Csak egy brilliánst 
hoztam. A másikat néni mertem kitépni, 
mert mikor ezt kiszakítottam, nagyon vér
zett a füle.»

VI. jelenet. Az egyik berúg. Végigmegy 
az asztaloknál s roppant jókedvűen minden 
kávéba beleköp. Aki szól, ann|k meghúzza 
az orrát, s aki mégegyszer szól, annak 
bugylibicskával szúr oda, ahol csiklandós.

Óriási pánik. Le akarják fogni s akkor 
dühösen kiabál: Ki mer hozzámnyulni, az 
istenét neki. Én nem ijedek meg. 12 évet 
ültem fegyházban.* S elalszik, kezében egy 
vendég fülével.

V!l. jelenet. A kávést nyolcadszor mos
sák fel a mentők.

Vili. jelenet. - Mit kerestél pajtás?* «Hét 
rúd szalámit, 63 ezüstkanalat, egy habcsináló 
villanygépet, két öltözet ruhát, egy órát s 
egy tárcát 4000 koronával. Hát te?» «Nekem 
rosszul ment a fenébe, kénytelen leszek 
boltot nyitni.* < Mikor? < Az éjjel a bel
városban.*

IX. jelenet. Mint kiküldött harctéri tudó
sító, meginterjúvoltam az egyiket. Honnan 
méltóztaftak jönni?- «A kutyaólból.* «De 
oda honnan méltóztaftak jönni?* < A Mosony- 
utcából.s «Hogy-hogy?- «Hát maga nem 
tudja, hogy a kutyaólban egy utolsó csirke
fogó hamarabb kap üzletet, mint egy ren
des, becsületes, szakképzett kávésseged ? 
Mióta ezt tudjuk, a razzia elől odamene
külünk. - Szép. S hogy érzik magukat. 
Rosszul. Mindig szivszurásokat kapunk, ha 
látjuk ezeket a szegény kávésokat, hogy 
szenvednek, mikor ini dolgozunk. S miért 
nem hagyják ott a kutyaólat? Üstén ments. 
Soha akkora becsületünk nem volt, mint 
aminőbe Némái ur s néhai kollégánk az 
Ungerleider gyerek ma részesít bennünket. 
De isten önnel.) S becsületes kezében 
sovány pénztárcámmal gyorsan elillant.

KÁVÉFŐZŐK ÉS
n y ilü LEC E IlY EK  ROVATA

Béke vagy harc?
A Vörös macskái) vendéglőben tartott 

kávéssegédek, kávéfőzők és konyhalegények 
legutolsó nyilvános gyűlése a legmesszebb
menő harcot üzente meg azoknak a kávé
soknak, akiknek mintegy nyolc hónap óta 
minden tevékenységük (talán életcéljuk) 
abban merül ki, hogy először szervezetün
ket a hatalom minden brutális eszközének 
igénybevételével tönkretegyék. hogy azután 
rajtánk munkásokon végezhessék kéjes öröm
mel fékezheti Uen bosszúvágyak kielégítését, 
fizetésünk, szabad napunk s munkánk meg
becsülésének teljes eltörlését.

Mi a gyűlésen a harcot megüzentük. A 
harc megüzenését az uszító kávésok provo
kálták ki tőlünk. Mi már hónapok óta nem
csak hirdetjük a békét, ele annak meg
teremtésére komolyan törekedtünk is. Ami
kor az uszító kávésok látták a mi komoly 
békeakciónkat, ellenére annak, hogy ők a 
nagyközönség előtt mindig az üzlet, főnök 
és munkás közötti békét publikálták, a leg- 
dühödtebb uszítást vitték véghez az egész 
vonalon munkásaik és azok ellen a kávé
sok ellen, akik békében kívántak lenni 
munkásaikkal s azok szervezeteivel.

Hogy mennyire óhajtják és akarhatták a 
békét és nyugalmat a kávésok, azt beiga
zolták azzal, hogy először csináltak sárga 
szervezetet a béke érdekében; másod
szor addig uszították a rendőrséget, ható
ságot, amíg a kormány Fel nem függesztette 
szervezetünket. Ezzel is a békét akarták 
biztosítani! Sőt tovább mentek. A béke 
érdekében az. ezredes ur parancsára meg
szülték a kutyáéiul, amely kutyaólban 
megszülettek a 'dolmányból fehér jankliba 
bujtatott uj kávéfőzők a régi szakemberek 
letörésére, a munkabérek megcsonkítására. 
Ezzel is a munkás és munkáltató közli jó 
viszonyt akarták szolgálni. De hogy még 
jobban bebizonyítsák munkásaik iránti egy
séges szereteteket, a kávéssegédek szerve
zetét is (nyilván az ő uszításukra) felfüg
gesztették. De hogy még nyilvánvalóbb 
legyen az ő atyai jóakaratul: munkásaik 
iránt, most már kezdik a fizetések csorbí
tását, természetesen a béke és nyugalom 
érdekében.

Kávéfőzők, konyhalegények, szaktársak! 
Azt kérdem tőletek, még most sem volt

elég a fentebb elsorolt munkáltatói jóaka
ratból ?

A nyilvános gyűlésen kimondtátok, hogy 
már nem tűritek tovább a korbácsütésekét 
s türelmeteknek vége, s azért kezdődjön a 
harc. Igen! Kezdődjön a harc, még pedig 
olyan neme a harcnak, hogy nem szabad 
nyugodnunk addig, amíg minden kávéfőző 
és konyhalegény tagja nem lett a szabad 
szervezetnek. Ha majd ezt a harcot be
fejeztük, csak akkor következhetik a «béké- 
ért -, illetve jogaink biztosításáért a kávésok 
elleni harc, amelyet csak úgy és akkor 
kezdhetünk meg. ha minden szaktársunk 
becsületesen velünk van, abban a nagy 
céltudatos küzdelemben, amelyet becsüle
tünkért, családunkért és boldogulásunkért 
kell megvívnunk az uszító kávésok ellen. 
A harc már megindult. Gyűjtsük a katoná
kat a szabad szervezetbe. Minden szabad 
szervezeti tag egy uj harcost jelent az 
uszítok ellen. Minél gyorsabban besoroz
tunk minden szaktársunkat a szabad szer
vezetünk katonájának, annál előbb készül
hetünk a döntő ütközetre a kávésok ellen 
a béke érdekében. Béke vagy harc?

Mi békét akarunk. De a békét harcnak 
kell megelőzni. Mi hónapok óta a békét 
hirdettük s akartuk létrehozni. Nem sikerült. 
Most a harcot kell hirdetnünk. Sőt izgat
nunk, lázitanunk kell a mai gyalázatos, 
tűrhetetlen állapotok ellen. Igen, izgatnunk, 
lázitanunk azért, hogy békét és nyugalmat 
hozzon létre az izgatásunk.

Szaktársak! A cselekvés órája elérkezett. 
Ki a porondra! Mert ha most gyávák 
lesztek az összetartásban, elveszett minden. 
De ha összefogtok a küzdelemben, mindent 
megnyerhettek.

Élőre, izgassatok, hogy harcolhassunk —- 
a béke s jogaink elismeréséért.

Néma! ur h iába uszít!
Kimutatás a közvetítésünkről.

A kávésipartársulat a «kutyaól» meg
nyitásával azt célozta, hogy egyrészt a 
szakegyesület keretéből kivegyen egy igen 
fontos, a munkások érdekében hathatós 
eszközt, másrészt, hogy a < kutyaól > segé
lyével összegyüjtsön egy olyan tartalék- 
mim kássereget, akiket a szervezethez és 
szerzett jogaikhoz hü maradt munkások 
ellen bármikor felhasználhasson.

Ezt a célt - bevalljuk —• már több 
helyen el is érte a ckutyaól* patrónusa. 
Azonban ha tekintetbe vesszük azt a nagy 
apparátussal és anyagi befektetésekkel 
létrehozott < kutyaól > működését a köz
vetítés terén, azt kell konstatálnunk, hogy 
még a becsületszó lekötésével sem volt 
képes Némái ur arra, hogy a szervezeti 
közvetítést lehetetlenné tegye.

Hiába uszít a «kutyaól> atyamestere, 
hasztalan erőszakolt ki aláírásokat kollégái
tól arra, hogy csak a kulyaólból vesznek 
alkalmazottakat, ez a kutyás-ideája nem 
teljes mértékben sikerült a főbábának 
Némái tatának.

Ugyanis, ha szembeállítjuk a mi elhelye
zésünket a «kutyaól» elhelyezésével, akkor 
a következő eredményt látjuk:

A mi szakegylctiink március hó 1—31-ig 
elhelyezett:

Állandó kávéfőzőt ......... -
Kisegitő kávéfőzőt ....................  95
Állandó kávéslegényt -........— 35
Kisegitő kávéslegényt 121

Összesen - 283
A <Kutyaól* március 1 15-ig elhelye

zett (?!) a Magyar Vendéglős és Kávécipar 
szerjnt:

Állandó kávéfőzőt ....................  28
Kisegitő kávéfőzőt ~- -.............  1 j 7
Állandó kávéslegényf — ......... 28
Kisegitő kávéslegényt — - ö7

Összesen — 260
I ehát, amint látjuk, az erős tilalom, a 

becsületszó-lekötések ellenére is 283 e.,et- 
ben helyeztünk el munkásokat, ami azt
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bizonyítja, hogy még Némái tata sem az 
a hatalmas hadúr, akinek parancsára minden 
kávés hasravágódik, hogy a kutyaólba a 
szervezett munkásokon kívül összegyűjtött 
váladékból felszedett alakokkal megfertőzze 
üzletét.

Az, hogy a «kutyaól» félhónap alatt 
260 esetben közvetített munkásokat, nem 
jelent számokban egyebet, minthogy fele 
elhelyezést bár kivette kezünkből, de az 
általa közvetített munkásoknak nagyobb 
része még ma is katonája szervezetünknek. 
Ezt vegye tudomásul Némái generális ur 
és csak uszítson, ez most a tata tisztes 
foglalkozása.

Értesítés. Kávéfőzők, konyhalegényck, 
szaktársak! Ezúton hozzuk tudomásukra, 
hogy egyesületi helyiségünket Hold-utca 
15. szám alól ájirilius 27-től kezdve Dob
utca 65. szám alatti íAndrássy) kávéházba 
helyeztük át. (Telefon 43-97.)

Felhívjuk az üzletnélküli szaktársainkat, 
hogy ezentúl a fent megjelölt egyesületi 
helyiséget minél tömegesebben keressék 
fel. A kávéház tulajdonosával oly meg
állapodást kötöttünk, hogy a munkanélkü
liekre a fogyasztás nem kötelező, az ital-, 
étel- és játékárakat pedig a legminimálisabbra 
szállíttattuk le szaktársaink részére. 1909 
április 28-tól kezdve a közvetítés is már 
az uj helyiségből történik, miért is az 
üzletben levő szaktársaink figyelmét is 
felhívjuk arra, hogy ezen változást főnö
keikkel közöljék.

Nyilatkozat.
Miután egyes «jóakaróim» rólam azt a 

rágalmat terjesztik, hogy én a kávéfőzőktől 
a fizetésemet felvettem és azután otthagytam 
az állásomat, ezzel szemben kijelentem, hogy 
a kávéfőzőknek egyetlen fillérükkel sem 
tartozom. Aki ezzel szemben mást mond, az 
rágalmazó.

Kovács József.

KÜLFÖLD.
Állami és községitám ogatás a m unka

nélküliek szám ára Dániában. Dániában 
honosodott meg legjobban az a rendszer, 
hogy a közvagyonból támogassák a szak- 
szervezetek munkanélküli pénztárát, ily mó
don enyhítvén a munkanélküliség követ
kezményeit. Bizonyos előírások betartása 
esetén, melyeket különben könnyen be lehet 
tartani, az állam födözi a szakszervezeti 
munkanélküli pénztárak kiadásainak egy 
harmadát. Mikor az erre vonatkozó törvény 
1907 áprilisban létrejött, 250.000 koronát 
(1 dán korona =  1 kor. 40 fill.) szavazlak 
meg e célra az állam pénztárából. A rá
következő évben már 400.000 koronára 
rúgott az az összeg, melyben a munka
nélküliek részesülnek. Ez az összeg egy 
oly kicsiny országban, mint amilyen Dánia, 
(csupán 2"/3 millió lakosa van> aránylag 
nagy összeg. Éhez járul még, hogy a köz
ség a pénztárak kiadásainak '/6-dt födözi 
(ezt a támogatást a községnek magának 
kell előbb megszavazni), úgy hogy a szak- 
szervezeti munkanélküli pénztárak kiadá
sainak csaknem felét, közvagyonból iödözik. 
Örvendetes dolog, hogy a községek nagy 
része — különösen azok, melyeknek kép
viselőtestületeiben a szociáldemokrata párt 
erőteljesen van képviselve — a községi 
támogatást megszavazták. A munkanélküli 
felügyelő jelentése szerint — ki melesleg 
megjegyezve állami alkalmazott — 11 köz
ség már megszavazta e támogatást, más 
11 község azzal a kéréssel fordult a fel
ügyelőhöz, hogy tudassa velük, hogy mekkora 
az az összeg, melyet megszavazhatnak, mert 
ennyivel ők is szívesen járulnak a munka- 
nélküliek támogatásához. Van azonkívül 
három község, mely támogatást szavazott 
meg, ha nem is annyit, mint amennyit a 
törvényt értelmében e célra megszavaz
hatott volna. A felügyelő azt hiszi, hogy

nem minden község értesítette őt arról, 
vájjon megszavazott-e segélyt vagy sem. 
A felsoroltakon kívül vannak még bizonyára 
községek, melyek támogatást szavaztak meg. 
Különben is a napokban értekezletre gyűl
tek össze Kopenhágában a városok polgár- 
mesterei és a községek birái. Az értekezlet 
a munkanélküli felügyelő ajánlatára egy
hangúlag elhatározta, hogy valamennyi köz
ség a törvény által engedélyezett legma
gasabb támogatásban fogja részesíteni a 
szabad szervezetek munkanélküli pénztárait.

Koppenhágában, valamint egész Dániá
ban egyre jobban terjed a munkanélküliség. 
A munkanélküliség terjedelméről a kopen- 
hágai szaktanács most szerzi be a pontos 
adatokat. Kopenhága városi tanácsa a 
nyomor enyhítésére a szakszervezetek 
munkanélküli pénztárának nyújtott támoga
táson kívül 240.000 korona rendkívüli segélyt 
szavazott meg. A városi üzemekben arra 
törekednek, hogy minél több munkanélkü
linek adjanak foglalkozást. Kopenhága 
városi tanácsa a tavassszal nagyobb kölcsönt 
szavazott meg arra a célra, hogy az egész
ségtelen, túlzsúfolt utcákat leromboltassák 
és helyettük uj utcákat építsenek. Most a 
kölcsönt felvették és már meg is kezdték 
a munkálatokat. Ezáltal nagyobb számú 
munkás jut majd keresethez. Mindez azon
ban csak vajmi keveset fog enyhíteni az 
óriási munkanélküliségen.

Irodalom.
A francia forradalom . (Irta Wilhelm 

Blos, fordította Horovitz Jenő.) A magyar 
könyvkiadás történetében szinte páratlan 
sikert, népszerűséget és nagy példány
számot ért el a Népszava-könyvkereskedés- 
nek az a füzetes vállalata, amely Wilhelm 
Blosnak a francia forradalomról irt munká
ját terjesztette a munkásság és a polgári 
érdeklődők körében. Blos munkájának ezt 
a sikerét nemcsak a füzeteknek olcsósága 
és könnyen hozzáférhető volta teremtette 
meg, hanem biztosította a sikert elsősor
ban a történetírásnak az a módja, amely 
Blos «A francia forradalom* cimü nagy 
történeti munkájában megnyilatkozik. Blos 
ismertetése az anyagelvi történeti felfogáson 
alapszik, amely a gazdasági viszonyokból 
magyarázza meg a történeti jelenségeket 
és eseményeket. Szerinte a francia forradalom 
egyes változásai az osztályharc sorozatát 
képezik. Az anyagelvi történeti felfogás 
nem tűri meg a történelmi események egy
oldalú vagy pártcélzattal színezett ismer
tetését. Ennélfogva Blos a történelmi 
személyeket nem üldözi az epigonok gyűlöle
tével, rémtetteket nem szépitget, nem színez 
ki és nem tárgyal hosszadalmasam Lelki- 
ismeretesen kutatja a véres katasztrófák 
okait, amelyeket a körülményekből magya
ráz meg. Ha el is ismeri, hogy a véres 
katasztrófák elkerülhetetlenek, azért még
sem felejti el soha, hogy a rémtett rémtett 
marad, akárki és akármily okból követte is el.

Nem úgy tünteti fel a francia forradalom 
véres eseményeit, mint féktelen rémtettek 
sorozatát, de viszont a rémtetteket nem 
helyezi enyhébb világításba azért, mert 
azok esetleg olyan pártból indultak ki,

amelyekkel a szerző jobban rokonszenvez, 
mint azokkal a pártokkal, amelyeket e véres 
rendszabályok sújtottak. Blos sohasem 
feledkezik meg arról, hogy mindazokat a 
pártokat, amelyek a forradalomban szere
peltek, az a meggyőződés hatotta át, hogy 
az ő ügyük a jó és a helyes. Sok könyvet 
Írtak már a francia forradalomról és e 
könyvek majd valamennyiében úgy szerepel 
a francia nép, mint valami felforgató, vér
szomjas, gyilkoló csőcselék. Ezek a történet
írók szántszándékkal feledkeznek meg arról, 
hogy az olyan nagy, általános küzdelem
ben, amikor egy uj világ egy egész óviíá- 
got nyel el, minden bűn, amelyet korábban 
követtek el, a válság pillanatában veszi el 
büntetését, mivel az elnyomott ekkor 
emlékszik meg mindama törvénytelenség
ről, amelyeket eladdig az uralkodó hatalom 
rajta elkövetett. A francia forradalom tör
ténetének polgári megirói a felszínre kerülő, 
az uralomra jutott polgárság minden bűnét, 
minden gazságát rákenték arra a népre, 
amely a francia forradalomban vérét ontotta, 
életét áldozta fel az emberi jogokért és 
amelyet a felszabadult polgárság végül is 
elárult és fizetett tollak segítségével oda
dobott leikiismeretlenül a történelem pellen
gérére. Blos is meglátja a hibákat, az el
tévelyedéseket ott, ahol azok megtörténtek. 
Nem ir dicsőítő éneket a rémtettek el
követőiről, az egyesek fanatizmusában azon
ban megtalálja a mentő körülményeket is. 
Viszont azonban, akik megérdemelték, 
azokat kérlelhetetlenül ledobja arról a 
magaslatról, ahová előszeretettel helyezi 
még ma is a francia nacionalista történet
írás. Nálunk, Magyarországon, elsősorban 
ez a körülmény, a történetírásnak ez a 
módja juttatta eddig példátlan sikerhez 
Blos könyvét, melyet jó magyarsággal for
dított le Horovitz Jenő elvtárs.

A füzetes kiadás sorozatában már meg
jelent a munka utolsó füzete is. A függelék 
befejezésén kivül ez a füzet tartalmazza a 
tartalomjegyzéket, az egész müvet diszitő 
számos arckép és a történelmi képek 
jegyzékét, a műben előforduló idegen 
nevek miként való kiejtését és a mü elő
szavát. A 40 füzetre terjedő egész mü már 
összegyűjtve kapható a Népszava-könyv- 
kereskedésben (Budapest, VII., Nyár-utca 1). 
A külső kiállítás tekintetében is gyönyörű 
egész munkának az ára fűzve 6 kor. 50 fill., 
vászonkötésben 8 kor., félbőrkötésben 
pedig 10 kor. Akiket esetleg a munka- 
nélküliség vagy egyéb körülmények arra 
kényszeritettek, hogy a füzetek megvételét 
abbanhagyták, azok a még meg nem vett 
füzeteket pótlólag egyenként 16 fillérjével 
megszerezhetik. Akiknek pedig megvan a 
mü valamennyi füzete, azok a vászonkötésü 
bekötő táblát 1 koronáért, a félbó'rkötésü 
táblát 3 koronáért vehetik meg a Népszava- 
könyvkereskedésben.

Nyílt tér.
Törley-pezsgő dugókat a cég 10 fillérért 

vált vissza.
Felelős szerkesztő: Vágó Béla.

Kiadó: A lapbizottság.
Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, VII,, Nyál-utca 1.

f § f  h i r d e t m é n y . f § f
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a jlftagyar JCirályi pénzügyminisz

térium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XXIO. s o r s 
játék) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak 
árusítás végett kiadattak.

Az 1. osztály húzása 1909 május tlő 19. és 21~én tartatik meg. A hú
zások a jftagyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző 
jelenlétében, nyilvánosan történnek, a liuzási teremben. Sorsjegyek a Magy. 
Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1909. évi április hó 25-én.
JVtagy. 3{ir. Szab. Osztálysorsjáték Igazgatósága.

Lukács, Haxay.
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s  J o b b  a j é  m e s t e r e !  =
V a l ó d i

PATRIA pótkávé
a  Seyj jobb, 

l e g S x E E tc s e b b ,  
le g t is z tá b b , te h á t  

Ee g tö k é ie te so h b .
Minden háztartásban néüdilüzhetetian első
rendű h a n t  k á w é ^ ó t l é ;  kaphald minden 

tiiszer- és gyarmaUru-kereskedésben.
T ö b b  kiállitáscn 32 e l s ő  díjjal kitüntetve!

Kitűnő hatásu vesé
ik és hólyagbajoknál.

Szénsnvdus, kellem es, savanykás 
IzC, vasm entesltett,

rendkivlil Uditö asztali viz.
Üdít, gyógyít. Orvosilag ajánlva.
Ivó-gyógymódra használva, vese- és 
hólysghajuknál, a veseinedence idillt 
hurutjainál, hugykü- és fövenyképzö- 
elésnél, a légutak és h kiválasztószervek 

. hurutos bántalinainál kitűnő hatásúnak 
■ .............. . ■ b izonyult.-----------------
Prospektust k ív á n a t r a  küld 

Torráskczelőség:
Muschong buziási gyógyffirdö igazgató

sága Buziásfiirdön.
Kapható : Budapesten Édeskuty L. asványvizkereskedó 
nél, valamint minden fiiszer- és csetncgekereskedéshen.

Consum
részvénytársaság

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

S a j á t  s z i p k a g y á r á b a n  a  l e g c s i n o s a b b  k i v i t e l ű  é s  

legkitűnőbb m i n ő s é g ű  szivarszipkák k é s z ü l n e k ,  
c é g n y o m á s s a l  is .  S a j á t  g y á r t m á n y ú  szivarka- 
hüvclyck. R a k t á r o n  gyufák, fogvájók, kréták, 
szivacsok, táblák s t b .  N a g y  r a k t á r  kávéházi 
felszerelésekből, sakkok, dom inók, teke
asztal felszerelések, dákók, billiárdgolyók, 
ujságtartók s t b .  s t b .  Játékkártya gyári raktár 
©  K é p e s  á r j e g y z é k  i n g y e n .  &)

Pincérek f igyelmébe!
Az elismert leg jobb és leg tartósabb

P i ^ O É e « O i 8 » Ő E C
^ csakis

S E R E M  Z S I G I O N D k á l
Budapest, VII., Er/sébet-körul 3G

kaphatók. Számos elismer'.-levél bizonyltja a cég szolidkiszolgálását.
Vllmidó nagy választék kés- üzleti és m indennem ű 

cipőkben.
í’j*y ievelezö-lapon kérem szives értesítését és azonnal 

szolgálok.
Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab 

bán esz.közőll-'uek.

1

J

Szaktársak!
A j á n l j u k  a  szénsavval telitett város

ligeti

ILONA
artézi ásványvizet

L e g t i s z t á b b  é s  l e g e g é s z s é g e s e b b  ü d í t ő 
i t a l ,  t i s z t á n  é s  b o r r a l .  M e g r e n d e l é s i  
c i m :  ARTÉSIA részvénytársaság, 
Budapest, VII., Egressy-ut 20/c.

Telefons/dm  : 50 72.

B e r k o v i i s
3£ á r o ! y n á l
bon-, söntés- és 
koRyhakönyvek
kltiinüek és ölesük

T . é tla p ifó  é s  
v e n d é g lő s  u ra k n a k
legmelegebben ajánlom a
legjobbnak eliiinert és sok V
idol és munkát megtakarító *

„BERK0VIÍS“-féle J

H cktograp h-lapak
és minden sziliben lévő 

léniákat.
Továbbá nagy választékban MokluBrapk-tolíercsuk, kész 

étlapok, menü-kártyák, konyhasöntés-ivek es könyvök, hon- 
blok minden nagyság es színben, ruhatár-szémek, bériat- 
tüzetok, levélpapír és haritökok, szivarszipkák 'kívánatra cég 
nyomással is), legújabb pecsenya- <-s lialdiszek, torti- és 
tányérpapirok, sUturrónykáps/lik, pupirszidvóták, papirlcmaz- 
iínvárok, francia vzalmaszopókák, totjvw.'ík, ujságtartók, hó- 

ULlák, kréták, szivacsok stb.
Olcsó, szabott árak melleit gyorsan és pontosan szállít

Berkovits Károly ,
B u d a p e s t ,  VII., S ip -u t ; :a  h .  s z á m .  t

Képes árjegyzék ingyen

üELuassĉ aaiajaca sxrtsxss

H é b e S - k á v é h á z
VI., T e r é z - k ö r u t  19.

É t te r m i  s e s é d e k  ta lá lkozó  h e ly e !!
H é b e l Mihály, tulajdonos.

» í U N S C U N P
legjobb gyomoreríísitő likőr.

t o v á b b á : G u r a c í í t  T r ip l a  S e c ,  C h e r r y  B r a n d y ,  
M e n t h e  G la c ia i e .  P e p p c r m i n t ,  A l l a s h ,  C 3 c a o  s tb .  
=  e l i s m e r !  l íU le n l a g e s s é g e i  =

Z w a c k  3* é s  T á r s a i
c s á s z .  é s  k i r .  u d v a r i  s z á l l í t ó k n a k

Budapest, IX.. Soroksári-ut 36. sz.
Való di  j a m a i k a i  r u m  é s  f r a n c i a  c o g n a c  b e h o z a t a l a .

LlitM'iim nmaii) ti inrrnnr •aasa*gaL-ErTcr-j-̂ i -r-Tarrt̂ «

5I5b^33§hVANYI I VÍZ

A  ÍCí' I W  k“ és
-1 -< I G'Ji'ajiesI, VI!.,
<rr- :— **■■*•=*-'■ '  - Képes árjegyző

Sip-ti. II. 
árjegyzék ingyen.

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvógyzavoroknéi ét 
sméSTtésI nohézsngsknél. A legtisztább és Isgegétiséqeaobb úsztál! 
és borviz. — Hathatós azomjotllbpité. Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. - Orvosi rendelet szerint egy melegített polwrr.it 
IgyéV éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsíiirdö Kutvállalat Budán.

sfe

í Mftgya "ombe r  o»ak  m a « y a r a n yr.táyv ize t  if tyeK. m .

Magyar ásványvizforgalmi és kiviteti részvénytársaság, Budapest, V., Sáthory-utca 5.
MT-  K i z á r ó l a g  t e r m é s z e t e s  "íjjlíg m ag y ar á sv á a y g y ó g y v iz e t hozunk forgalom ba.

E g y  ll io r  v iz  á ra  p a lao k c n e re  m e lle tt:
borszéki Boldizsár, idillt gyoiuorbuj elleti 
borszéki Kukul, »/. ánviiny vizek Uiráiya. 

köszvéiiy ellen
borszéki Kossuth, vérszegénység Hlrn 
bodokl Maliid, alkáli* savanyuviz 
linrosa, vesolmj ellcn-

:i4 r. Uorhcgyi, hilgyluijtó - ---------------- 28 f.
Holioltl, lldit/i viz 28 r.

28 l\ l.lőpataki, sárgaság elírni : « r.
■MW i qIi  firilkoil M ’u lu, légi í mriit ellen 2S f.
28 r, Margilnligrti, iidltő ital - 28 r.

HorKiUz, étvágygerjesztő - .............  28 f,
Kászoni lukitt 'salatarts , jód és llthimn 

tartalma 28 f,
Itópáti, érvényes ásványvíz :él t'.
S/ékely-Kuiters.idillt gvoinorhajok ellen 2X f. 
Sztojkál, oukorlicteKSéK e llen ..................Utf,

KO rdszze m e g  a i  o r v o  ( a n m á « * o l « > S  a á s S W O W i n i l t f w S i a r  ó g y l i í i H . a  Aa k e l l e m o s  i z e  Ö s s z e  n e m  
8át  d s  m s g t u d j a ,  l i n g y  a  tíSS W C a ■?fi J y  t i :  I h u s u n l i t b a t ó  a  m e s t e r s é g e s  á s v á n y v i z e k k e l .

M agyar ásványv izeinkkel a kü lfö ld  m ajdnem  összes g y ó g y v ize i pó to lhatók , -tJKis}
f ’í Tz p a l a o k o t  maTTTazhoz. c z a l l l u n m .
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