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ahová a kéziratok, levelek és pénzküldemények küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

Kisöpörtük a szemetet.
Az összesség érdeke szent és sérthetet

len. Ezt minden öntudatos munkásnak tud
nia kötelessége. Azok a néhányan, akik az 
összesség érdekei ellen törtek azzal, hogy 
a vezetőség befeketitése révén rést akartak 
ütni az éttermi segédek egységes tábora 
között, igen csalódtak, mert ennek maguk 
itták meg a levét: a tisztességes éttermi 
segédek kiközösítették őket maguk közül, 
mert huligánokat, intrikusokat nem hajlandó 
sem a Budapesti Pincéregylet választ
mánya, sem az éttermi segédek szervező 
bizottsága megtűrni, a becsületes éttermi 
segédek körében.

Ezek a néhányan az összesség ellen tör
tek. A legnagyobb bűnt, amit öntudatos 
munkás elkövethet, elkövették: testvéráru
lásra vetemedtek, megérdemlik sorsukat. 
Az öntudatos éttermi segédek megvetése 
és üldözése fogja kisérni őket.

Az úgynevezett hibbantagyu anarchó- 
szocialisták, akiknek kimondott céljuk az, 
hogy mindent lerombolni, amit a szerve
zett munkásság nehéz, nagy harcok árán 
felépített, voltak a mozgatói ennek az 
egész komédiának. A zavarosban való ha
lászás egész énjük. A szervezetet direkt 
vagy indirekt teljesen tönkretenni. Ha mun
kába vannak, kanászhoz illően viselkednek 
mindenkivel szemben. Munkás vagy mun
káltató : ez nekik mindegy. Fegyelmet nem 
ismernek. Anarchia, a zavarosban való ha
lászás kell nekik. Erőszakos sztrájkok ré
vén kompromittálni a szervezetet kijeié a 
munkáltatók szemében, rágalmakat szórni 
az állandó vezetőségekre, befelé a tagok 
szemében, ez a taktikájuk. Ez az a társaság, 
akit kiszórtunk. Ezekre nincs szükségünk. 
A becsületes és józan éttermi munkások 
szive és lelke megkönnyebbül a szemét ki
söprése láttára.

A rendzavaró anarchók ezt a kisded 
játékot, mióta csak a szervezet létezik, min
den esztendőben megcsinálták. Most két
szeres erővel támadtak, mert remélték, hogy 
a legválságosabb pillanatokban, amidőn a 
kollektív szerződés lejárata előtt áll a szer
vezet: sikerül a rend és fegyelem fejtetőre 
állítása révén és hazug, hitvány rágalmaik 
terjesztésével az egyesületet és szervezetet 
a végromlásba kergetni; csalódlak.

Az éttermi segédek összessége szikla- 
szilárdan, mint egy ember áll a vezetőség 
háta mögött és segít a demagógiát és huli
gániát letörni. Mert arról mindegyik szak
társ megvan győződve, hogy abban a pil
lanatban, amidőn a demagógok és huligánok 
kerülnek felszínre a szervezeti életben, az 
éttermi segédek szervezete megszűnne lé

Hiába kerülgetik Zsovak es Kuglerek, 
mi tisztán látjuk, hogy mi volt a <szak- 
gyiilésen*. « Ki a pártbólh volt ott a jel
szó. Azt pedig minden szaktárs tudja, 
hogy abban a pillanatban, amidőn ez a lé

pés megtörténne, az egyesület és szervezet 
a halálé volna. Az összmunkásságtól való 
elszigetelés és azok nem támogatása a 
szervezetre halálos Ítélet. Ezt akarták ők 
kierőszakolni. Ez azonban nem fog soha 
megtörténni. Mert egyetlenegy öntudatos 
éttermi segéd sem óhajtja vissza a húsz 
esztendő előtti állapotokat.

A tömeg tisztán lát. Ez az igazság. Dé- 
musz Károly-féle hadácsoknak és Mányi 
Oábor-féle hibbantagyu anarchóknak nem 
fog felülni soha. Arra ma már nem kap
ható senki, hogy saját maga alatt vágia 
a fát.

Undorítóan piszkos eljárás, melyet ez a 
társaság folytatott egy pár héten át. Zso- 
vák szerepe a legundoritóbb. Hanyagsága 
folytán lejáratta magát és mikor érezte, 
hogy a talaj ég a lába alatt, a rend- és 
békebontó anarchók közé állt, igy akarta 
megmenteni magát. Ugyanazt tette Kugler 
János is. Megérdemlik sorsukat. Megkap
ták, amit kerestek. A többi kizárt szintén 
megérdemelte sorsát.

Egy analfabéta Mányi Gábor volt a hang
adó, akinek minden cselekedete elárulta, 
hogy nem egyesületbe, hanem a téboly
dába való. A többi valamennyi notórius 
rendbontó, úgy bent az egyesületben, mint 
kint a szaktársak körében. Rágalmazni bi
zonyíték nélkül, zsiványmódra rátörni a 
vezetőségre az ajtót nyitott bicskával, nem 
egyesületbe, hanem a bakonyi erdőbe 
való.

Zsovák és Kugler hivatalnokai voltak az 
egyesületnek, igen jól tudják, hogy_ ott 
különösen a pénzkezelés körül a legpéldá- 
sabb rend van, az anarchókkal szövetkezve, 
hátba támadták a vezetőséget és a követ
kező szenyiratot terjesztették :

A Budapesti pincéregylet tagjaihoz !
Szaktársak ! Pincérek!
Mióla az éttermi segédek a?, osztályharc alapjára 

helyezkedve, egy szakszervezetben tömörültek, el 
kell ismernünk, hogy osztályunk helyzete, úgy 
gazdasági, mint erkölcsi téren, javult. Igen ám, de 
amikor az éttermi segédek lelkesedéssel és önzetlen 
odaadásukkal még a jelenben fennálló viszonyokat 
a munkáltatóktól a kollektív szerződés formájában 
kicsikarták, akkor egyesületünk beléletét több
rendbeli hiénák azzal a hangzatos jelszóval szállot
ták meg : itt vagyunk mi, a tudomány apostolai ! 
akik hivatva vagyunk titeket tanítani. Meg is taní
tottak bennünket a testvérharcra és oly rendszerek 
meghonosítására, amely rendszer egyesületünket, 
illetve szakszervezetünket a végromlásba vezetheti.

Hogy egyesületünk vezetése mind mai napig 
milyen szánalomra méltó, azt szükségtelen idéz
nünk, mert azt általánosan tudjuk. Sőt azt is tud
hatjuk, ha még tovább is fenmarad ez a rendszer, 
amelyet a mi érdekgyámjaink idéztek elő, akkor a 
pincérség még nagyon sok keserű kenyeret fog

"már egy kisebbség, aki mindezeket már a 
in elég világosan látta s küzdött is annak 
iintetéscért, de az érdekellenfél mindig talált 
ak oly piszkos fegyvereket, amelyekkel az 
lelkiismeretes mozgalmakat elfojthatta.
:t azonban elérkeztünk már oda, hogy nem 
isebbség, hanem a nagy többség is világosan 
zt és mert látjuk, tovább nem tűrhetjük es 
lötelességet teljesítünk akkor, ha ezek meg-

szüntetésére erélyesen felemeljük tiltakozó szavun
kat és cselekszünk, mert cselekednünk kell.

Mindezek elintézése céljából 
folyó hó 9-én, azaz csütörtökön éjjel y2l órakor 

saját egyleti helyiségünkben,
VII. kér., Wesselényi-utca 18. szám, félemelet,

rendkívüli szakgyülésre
hívunk benneteket össze, amely szakgyiilés impozáns- 
sága által mutassátok meg, hogy tudtok saját 
fejetekkel gondolkodni és ha kell, cselekedni is !

Ott legyen minden éttermi segéd, mert a saját 
bőréről van szó.

Megemlítjük még, hogy körülbelül 150 aláírással 
kértük az elnökséget egy taggyűlés összehívására, 
de a legszemérmetlenebbül azzal tagadták meg,

«hogy majd adok én nektek kabarét».
Aki pincérnek érzi magát, az ott legyen okvetlenül.

A tizes bizalmiférfi-bizottság 
az összérdek nevében.

Olvassátok el ezt a papirost, rájöttök, 
hogy mi akar ez lenni. A legpimaszabb 
és legundoritóbb rágalom, amelynek nincs 
más célja, mint megbontani az egységes 
tábort. És figyeljétek meg a t-röpiraU stí
lusát, tisztába jöttök, hogy olyan emberek 
tákolták azt össze, akik analfabéták, még a 
nevüket sem tudják leírni. És ezek akar
nak az intelligens éttermi segédek vezetői 
lenni.

Amikor sülyed a hajó, menekülnek a 
patkányok. A Fodor és Démusz Károlyok, 
meg a pécsi Nagy Bélák a hangadók a 
Vasvári Pál-utcai huligántanyán. Csak oda 
velük. Ilyen alakokra nincs szükségünk.

Amikor az e hó 10-én éjjel megtartott 
választmányi és szervező bizottsági ülés 
meghozta a kizárásokra vonatkozó határo
zatát, a következő röpiratban ismertette a 
helyzetet az éttermi segédek összességével:
A Budapesti pincéregylet rendes tagjaihoz 1

Éttermi segédek l Testvérek!
A Budapesti pincéregylet választmánya és a szál

lodai és éttermi segédek szervező bizottsága e hó 
10-én éjjel megtartott rendkívüli együttes ülésén 
— cselekedett. Azokat az alakokat, akik a leg
égbekiáltóbb bűnt: a testvérharc felidézését elkö
vetni akarták, kizárta úgy az egyesület, mint a szer
vezet kebeléből.

Testvérek ! Már hetek óta egyesek arra töreked
tek, hogy az egyesületben fennálló béke és rend 
fejtetőre állittassék és a zavarosban lehessen 
halászni.

Úgynevezett tizes bizottság alakult, mely nem 
respektált sem bi/almiférfi-értekezletet, sem szer
vező bizottságot, sem választmányt, hanem több 
jogot vindikált magának, mint a fenti három szerve 
egyesületi és szervezeti életünknek. Kijelentette ez 
az úgynevezett tizes bizottság, hogy nincs fórum 
az egyesületi életben más, akinek joga volna hatá
rozatokat hozni és végrehajtani, csak nekik.

Ezt a tizes bizottságot a szervező bizottság folyó 
hó 10-én éjjel megtartott ülésén feloszlatta és kimon
dotta, hogy nem tűr meg más szervet a szervezeti 
életben, mint a szervező bizottságot, a bizalmiférfi- 
testületet és a választmányt.

Az úgynevezett tizes bizottságnak néhány tagja 
azért cselekedte ezl a vakmerőséget, mert a veze
tőség nem volt hajlandó a szervezet pénztárából 
600 koronát adni nekik azért, hogy ők fürdőkre 
utazhassanak «üzletszerzés* céljából. Bizony nem. 
A szervezet pénze sokkal drágább, semmint meg- 
bizhatallau alakoknak adjuk ezt át. Mi megtettük 
kötelességünket minden irányban, megcsináltuk a
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rendszeres munkanélkülisegélyezést is. Ám ez nekik 
mind semmi. Nem tőrödnek azzal, hogy a kollektív 
szerződés lejárta előtt állunk és most százszoros bűn 
a testvérharc felidézése. Mégis megtették.

Azt hiresztelték és hiresztelik a vezetőségről 
ezek az általunk már kiszórt alakok, hogy a befolyt 
pénzeket bezsebeltük, illetve saját céljainkra hasz
náltuk fel. Hitvány, aljas rágalom, amelynek ellen
kezőjéről minden szaktárs személyesen meggyőződ
het, de külön is felszántottunk már minden házat, 
hogy küldjön ki egy ellenőrző bizottságot, amelv a 
könyveket átnézi és meggyőződik azoknak helyes
ségéről és tisztaságáról. Ezenkívül azonban még 
külön a mai nap folyamán a választmány vizsgálatot 
kért saját maga ellen a kerületi löljáróságnál, hogy 
teljesen beigazolja azt, hogy működése tiszta és 
becsületes és hogy a választmány minden cseleke
dete oda irányul, hogy az éttermi segédek összes
ségének javát szolgálja.

Zsovák Károly, volt egyesületi ügyvezető, aki 
igen jól tudta, hogy az egyesület vezetésében és 
pénzkezelésében a legnagyobb rend van, ennek 
dacára ő volt az, aki a tagokat hamis hírekkel 
félrevezette és a vezetőség ellen lázitotta. Az 
e hó 10-én éjjel megtartott rendkívüli választmányi 
ülés ezért őt állásától megfosztotta és a tagok 
sorából kizárta.

Ugyanezt cselekedte Kugler János volt pénz
beszedő, aki Zsováknak méltó társa volt; ugyan
csak kizárta a választmány az egyesületből. Ki
zárta még az egyesületből a választmány jel
zett időpontban az alábbiakat: Mányi Gá
bort, Fizeli Lajost, Jablonski Lászlót, Démusz 
Károlyt, Juhász Györgyöt, Végit Frigyest, Soltész 
Mártont, Bánfalvi Istvánt, Glatz Jenőt és Árok- 
szállási Ferencet, mert nevezettek, mint a tizes 
bizottság tagjai, az egyesületben a rendet állandóan 
zavarták; kijelentették, hogy ők vezetőséget nem 
ismernek, ők vannak hivatva az egyesületet vezetni. 
Ezt igazolja az e hó 9-én, csütörtökön, éjszaka 
megtartott úgynevezett *szakgyülés», amelyre 
összeszedték az általunk kizárt valamennyi szemetet 
és az egyesületi helyiségben, az éj folyamán, három 
órán át olyan féktelen lármát csaptak, hogy az egész 
környék nyugalma meg volt zavarva, miáltal egye
sületünk a külvilág előtt is rendkívül kompromit
tálva van.

Mig a «szakgyülés» tartott, a választmány és a 
szervező bizottság együttes ülést tartott, tanács
kozásai közben a fent említettek közül többen 
rátörték az ajtót az ülésező vezetőségre és élet
veszélyes fenyegetések közepette kényszeritették a 
vezetőséget az ülés abbahagyására.

Ez az állapot tűrhetetlen volt és tovább tűrni 
nem lehetett, mert hiszen a tisztességes szaktársak 
nagy része nem mert feljönni egyesületünkbe, mert 
a demagógia letorkolta őket és különben sem 
voltak hajlandók egész napon át azt az óriási 
lármát eltűrni.

Szaktársak! Ez az igazság! Mi itt állunk a ti 
itélőszéketek előtt — Ítéljetek! A hozzánk nem 
tartozóktól megtisztítottuk az egyesületet, most 
már nyitva áll az egyesület a rendes fizető-tagok 
részére. A demagóg anarchó-szocialisták, akiket 
kizártunk, azzal fenyegetődznek, hogy feljelentik 
egyesületünket a hatóságnál. Tegyék meg. Mi meg
előztük őket, önmagunk kértünk vizsgálatot az 
egyesület ellen, hadd lássák a szaktársak és a világ, 
hogy tisztán, szeplőtleniil állunk itt és teljesítjük 
feladatunkat és kötelességünket az összességgel 
szemben, de a mostani állapotot tovább tűrni nem 
lehetett.

Szaktársak! Nehéz a helyzetünk, de igazunk 
tudatában számítunk az öntudatos éttermi segédek 
támogatására. Aki a rend és béke híve, az megérti 
eljárásunkat, amelyet minden tekintetben igazoltunk 
előttetek. Ne üljetek fel a demagógiának, az 
anarchó-szocialistáknak, esetleges röpiiataikat dob
játok a szemétkosárba, mert ezek most a szervezet 
és ezzel együtt ellenetek törnek.

Szaktársi tisztelettel 
a Budapesti pincéregylet választmánya, 

a Szállodai és éltermi segédek
szervező bizottsága.

Midőn ezzel a röpirattal, amelylyel a 
vezetőség útját vágta annak, hogy a 
szaktársak felüljenek a rágalmazóknak, si
került a vezetőségnek a szaktársak köré
ben az egész vonalon eljárását igazolni, 
a legbecstelenebb eszközhöz, a denunciálás- 
hoz folyamodtak. Denunciálták a rendőr
ségnél, hogy hol van a bizalmiférfi-értekezlet.

A hétfői bizalmiférfi-értekezletre tanács
kozásai közben rátört a rendőrség, amelyet 
ők küldtek oda.

Jellemes emberek. Ezzel is megerősítették 
azt, hogy minden lépésük és cselekedetük 
merénylet az összesség ellen. Nem is szólva 
arról, hogy szombaton reggel, amidőn 
tudomásukra jött, hogy ki vannak zárva, az 
egyesületi irodába késekkel rontottak be és 
csak a véletlennek köszönhető, hogy nem 
volt vérontás.

A polgári lapokat is felhasználják termé
szetesen a szervezet ellen. Egy a nyilvános
ság kizárásával megjelenő estilapban rá
galmazzák meg az egyesület és a szervezet 
vezetőségét. A következő «Hol a pincérek

pénze* cimü arcátlan közleményt adták le 
a nevezett papirosnak:

« . . .  Ez a legújabb eset a Budapesti pincéregy
letben, amely az éttermi segédek egyesülete, aképp 
történt, hogy az egylet tagjai között jó idő óta 
gyanús hirek szállingóztak s egyesek firtatni kezd
ték az egyleti pénzkezelést. Tizes bizottság alakult, 
amely sem a szervező bizottságot, sem a bizalmi
férfiakat, sem a választmányt nem kérdezte meg, 
hanem rendelkezni kezdett. Magyarul: takarítani, 
hogy házilag elintézhessék u kényes kérdést. 
Legutolsó ülésén a vezetőséget azzal a váddal illette, 
hogy a befolyt pénzeket elzsebelte és saját céljaira 
fordította. Erre a szervező bizottság, amely a ve
zetőség érdekeit képviseli, a tizes bizottságot fel
oszlatta s kijelentette, hogy eddigi határozatai 
semmisek s nincs más hatalom, mint ők : a szer
vező bizottság, a választmány és a blzaltniférfi- 
testület. Aki kételkedik, hogy a pénzkezelés nincs 
rendben, az nézze meg a könyveket. Egyébként a 
vád szerintük rágalom s a könyvük és a lelkiisme
retük tiszta. Nehogy a tizes bizottság feljelentést 
tegyen ellenük, még aznap megkérték a kerületi 
előjáróságnál a vizsgálatot maguk ellen. A vizsgá
lat meg is indult s eközben az egylet választmánya, 
felcsapva bírónak, kizárta a tízeseket, akik tizen
kettőre szaporodtak, a tagok sorából, mielőtt a vád 
igaz volta vagy alaptalansága kiderült volna. A 
kizárt tagok a következők: Zsovák Károly, volt 
egyesületi ügyvezető, Kugler János, volt pénz
beszedő, Mányi Gábor, Fizeli Lajos, Jablonszki 
László, Démusz Károly, Juhász György, Végh 
Frigyes, Soltész Márton, Bánfalvi István, Glatz 
Jenő, Árokszállási Ferenc.

E kizárás újabb sárga mozgalomnak veti meg 
alapját. Mert ahol a legkisebb ellenőrzési kísérletre, 
amelyhez minden tagnak joga van, kizárás a felelet, 
ott az éttermi segédek inkább hajlandók a Jőnökök
kel való becsületes alkura és együttműködésre, mert 
ezeket ellenőrzi a nyilvánosság és a munkásság, 
amely ellentétes érdekeinél fogva minden bér- és jog- 
csonkitást gyorsan megtorolna, mintsem a szakegy
letben megfosztani engedjék magukat a tagok javára 
szolgáló ellenőrző közreműködéstől.

A Cementmunkás a minap jelentette ki, hogy a 
szociáldemokrata pártban nincs véleményszabadság. 
Az éttermi segédek esete ezt bizonyítja s azt is, hogy 
egy van: pénzkezelési szabadság.»

Ez a piszkos aknamunka a szervezet 
ellen nem uj dolog. El voltunk erre ké- 
készülve. Tudatában voltunk annak, mikor 
a szemétsöprésre elhatároztuk magunkat, 
hogy ez nem megy simán. Minden eszközt 
fel fognak használni saját önző céljaik el
érése érdekében. De meg kellett tennünk. 
Ki kellett vágnunk testünkből a beteg, rot
hadó részt, különben magunk pusztultunk 
volna el teljesen.

Mi az összpincérségre, a tömegre apellá
lunk. Ha a hatóság befejezi az általunk 
kért vizsgálatot, akkor a választmány rend
kívüli közgyűlést hiv egybe és megkérdezi 
az összességet, vájjon helyes volt-e a söp
rés. Meg vagyunk győződve, hogy a köz
gyűlés minden tekintetben helyeselni fogja 
eljárásunkat és ráüti a jóváhagyás bélyegét 
a választmány határozatára. Akkor pedig a 
vezetőség, erejének tudatában, meg fog 
felelni hivatásának és nem fog válogatós 
lenni az eszközökben, hogy a demagógiá 
nak és huligániának véget vessen teljesen 
a szervezeti és egyesületi életben.

Becsüljétek — a szervezetet!
(B. J.) A szervezet a jelenkor nagy problémája. 

Minden társadalmi réteg, minden ipar, minden fog
lalkozási kategória, amelyik ennek a problémának 
a megoldására törekszik, folyton gyarapodik erő
ben, hatalomban, jólétben és tekintélyben. A mun
kásosztály e tekintetben sokat kezdeményezett, 
nagy eredményeket bir felmutatni már ma is, és 
nagy müvek befejezése előtt áll a közel jövőben.

Ki ne tekintene csodálkozással arra a nagy, szoros 
kötelékre, amelylyel a munkásság érdekeit előbbre 
viszi és amely kö elék nemcsak az egyes orszá
gikon belül, hanem az országok határain túl is a 
különböző nemzetek munkásait egy benső nemzet
közi egységgé forrasztja, körülfonva a munkásosz
tályt a nemzetköziség magasztos testvériességével. 
Így fejlődik minden téren a szervezkedési folyamat.

A mi szakmánkban is mindig jobban ébredezik 
a szervezkedés gondolata. Az éttermi segédek lan
kadatlan munkával és harcok árán a Budapesti 
pincéregyletben és a szabad szervezetben meg
találták azt a szervezetet, melyben érdekeiknek vé
delmét megteremtették és amely szervezet az utolsó 
évben oly nagy fellendülésnek örvendett, — mint 
eddig még soha.

Senki sem tagadhatja, hogy azok a «klimbim 
egyktecskék* a vidéken, melyek a munkáltatók 
kabátjába kapaszkodnak, s melyek a komolyan 
gondolkodó éttermi segédeket naponta és minden 
órában elárulják, mindig jobban és jobban veszte
nek értékükből. Híveik száma szemtneiláthatólag 
fogy. A hazafias frázisok gondolata, kitűnt, hogy 
nem cgyébb szemfényvesztő hazugságnál. A ven

déglősipar munkásai a létért való küzdelemben a 
faképnél hagyják a «hazafisággal galvanizált érdek- 
közösség vezérszónokait*. A vendéglősipar terén itt 
a fővárosban mindeddig még nem sikerült egy 
«sárga-hazafias» mozgalomnak a megindítása. A 
«Fogadó»-féle keresztények vallásos kudarca óta 
még nem kísérelték meg. Egyedül a sárga Cienfer 
Verband budapesti fiókja hirdette a munkáltatók
kal való érdekközösséget, — de sorsát ki nem ke
rülhette ! Mint minden sárga alkotás, amely az egyik 
oldalon a munkáltatók talpnyalását prédikálja, de 
a másik oldalon a szociális problémák megoldását 
szeretné szolgálni, — ebbe,a kétszínűségbe termé
szetszerűleg belepusztul. És amig a munkásság 
látja, hogy egy szájból hideget és meleget fújni 
nem lehet és a sárga szervezetnek hátat fordít, 
maguk a munkáltatók is csak mosolyogva nézik 
működését és benne egy korcs karikatúránál egye
bet nem látnak. A Genfer Verband, amely Német
ország vendéglősipara számára szállítja íeginkább 
a sztrájktörőket, Budapesten még arra sem volt 
képes, hogy Magyarországból sztrájktörőket szál
lítson külföldre és igy központi vezetősége jobbnak 
látta, ha megszűnik létezni. így történt, hogy a 
Genfer Verband budapesti fiókja a lipcsei vezetőség 
határozata szerint megszűnt. Azok a budapesti 
urak, akik továbbra Genfisták akartak maradni, 
kénytelenek ma mint az osztrák bécsi fiók tagjai 
szerepelni. Magyarországon Genfer Section nincs 
és ezzel a sárga dögvész a vendéglősiparból ez 
idő szerint a fővárosban kiveszett. Es ezért mind
addig, mig országos szervezetünk nem lesz, a 
vendéglősipar alkalmazottai számára a Budapesti 
pincéregylet és a Szállodai és éttermi segédek szabad 
szervezete jelenti ezt a szervezetet,amely nemcsak hi
vatott, de képes is az alkalmazottak gazdasági ér
dekeit és társadalmi jogait képviselni. Vidéki 
szaktársainknak mindezekben nincs részük ugyan 
ma még, de azt már ma is be kell látniok, hogy 
Kassát és Pécset kivéve, az ország vidéki játék
barlangjai, kuddelmuddel egyletei nemcsak azért 
nem életképesek, mert a segédek és segédszemély
zet érdekeit képviselni képtelenek, hanem mert 
tiszteletbeli tagjaik, ügynökeik és egyletputikosaik 
miatt a vendéglösipar munkásainak szociális érde
keit megvédeniök nem is szabad. Ezektől a külön
cöktől és ilyenfajta lógósoktól a Budapesti pincér
egylet ment. És az éttermi segédek szervezete 
fennállása óta mindig azou volt, hogy tisztátalan 
elemek befolyásától mentes legyen, amelyek csak az 
alkalmazottak érdekeinek ártalmára lettek volna. 
Ennek köszönhetjük jórészt, hogy szervezetünk 
ezideig egészségesen fejlődött.

Nagyon sok munka vár megoldásra az éttermi 
segédek szervezetében. Igaz, hogy a kollektív szer
ződés segítségével jobb munkafeltételeket és ma
gasabb béreket vívtunk ki, de ha azt is tekintjük, 
hogy a szükséges élelmiszerek és lakásbérek uzóta 
uzsoramagasságra emelkedtek, akkor még mi na
gyon hátra vagyunk maradva a szervezkedés me
zején. A munkaközvetítés, az élelmezés és lakás
kérdés, a tulhosszu munkaidő, a törvényhozás 
mostohasága és mint nem utolsó pont: a meg
szégyenítő borravaló koldulása a vendéglősipar 
alkalmazottainak, mind olyan kérdések, amelyekkel 
foglalkoznunk kell s amelyeket meg kell minden
áron oldanunk.

Be kell nyúlni a nyomorult viszonyokba. Amiként 
az ügyes orvosnak az operációtól nem szabad 
visszariadnia, úgy a vendéglősipar munkásainak 
sem attól, hogy radikálisan hozzányúljanak szociális 
bajaik orvoslásához. És erre csak a szervezet képes. 
És ezért, éttermi segédek, becsüljétek meg a szerve
zetet ! Az a krónikus pártütés, amely évről-évre 
automatice mitiden télen megjelenik a B. P. E.-ben, 
könnyen végzetessé válhat az egész szakmára.

Mert mi a szervezet ?
A szervezet szociális életünknek a hajtó erejét 

jelenti; benne az egyénnek alá kell rendelni akara
tát az összeség akaratának. Amig azonban az egyes
nek akarata természetszerűleg a rendetlenséghez 
vezet, addig az összesség akarata rendet és stabili
tást jelent. A szervezet rendet követel, enélkiil meg
lenni képtelenség. És ezért rendet teremt környe
zetében is, működésének területén. így lesz gazda
sági szervezetünk az egész szakmának áldása. 
A tagokban szeretetet és rendet teremt és a mun
káltatókat a szervezkedésre szorítja. Es ha akkor 
az érdekcsoportok kölcsönösen megismerik egymást 
és a szervezet hatalmát megérezték, akkor a kol
lektív szerződésekkel oda fognak törekedni, hogy 
a szakmában szociálisan rendezett állapotok ural
kodjanak.

És ezért e helyről komolyan figyelmeztetjük mind
azokat, akik ostoba karikatúra-ellenzékieskedéseikkel 
és bűnös, lázitó pártütésükkel ismét kerékkötői 
akarnak lenni az éttermi segédek szakszervezeti 
fejlődésének, hogy az éttermi segédek józan több
sége és a szervezet vezetősége nem fogják tovább 
tűrni a komédiát, hanem irgalmatlanul ki fogják 
seperni azokat az elemeket, akik programmot, sza
bályt, tisztességet, közérdeket és mindent felrúgnak, 
csak azért, hogy minden télen utálatos demagógiával 
végigjátszák szemtelen játékukat! Akiknek az éttermi 
segedek szervezetének pro grammja, elvi felfogása 
és szabálya nem tetszik, azok hagyják itt a szerve
zetet és alkossanak maguknak fix bogaraik mintájára 
egy másikat. De államot az államban nem tűrünk ! 
Két dudás egy csárdában nem maradhat ! Kritikát 
mindenkinek joga — nőt kiitclcsséf/c — gyakorolni, 
de a működést megakadályozni oly arcátlan bűn, 
amelyért irgalmatlan kizárás já r!

A szervezet az éttermi segédeknek — egészséges 
szellemmel felfogva — több, és legyen is több, 
mint egy egyszerű «regulátor*, amely a bér- és 
munkaviszonyokat szabályozza. A szervezet azon
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iskolája legyen az éttermi segédeknek, amely nékik 
mindazt az egészséges nevelést nyújtsa, amit a 
papok és junkerek szellemében vezetett népiskola 
nem nyújthatott. Ébresztője legyen annak a szere
tetnek és vágynak, amely egy jobb és szebb élet 
után törekszik, amely magasabb ideálokért tüzelje 
őket, hogy kiemelkedve a mai polgári felfogásból, 
megutálják ezt a mai életet, amely csupán az állati 
vágyak kielégítésében merül ki. Aki az emberiség 
teljes életében, a kultúra vívmányaiból teljes mér
tékben ki akarja venni a részét, aki igazán emberi 
érzésekkel egy igazi erkölcsös ember akar lenni — 
annak saját önmaga erejéből, a szakszervezetében 
megacélosodva és nevelve kell felküzdenie magát 
az igazi kulturember legmagasabb fokára; annak 
az emberiség harcában teljes mértékben részt kell 
vennie ; annak embernek kell lennie az emberek között, 
vagyis teljes erejével annak a nagy és nemes bir
kózásnak a szolgálatába állni, amely az emberiség 
számára a kultúra nagy javait van hivatva a világra 
hozni a társadalom kimeríthetetlen és mély kohó
jából !

Ezért, éttermi segédek, félre a pártütéssel, becsül
jétek meg a szervezetet, teremtsetek felvilágosodást 
és szerezzetek uj híveket! Minden erőtöket arra for
dítsátok, hogy a mi egységes szervezetünket meg
erősítsük, előbbre vigyük és egy mintaszervezetté, 
a szakszervezeti mozgalom közepette, kiépítsük! 
Okozzon bár fáradságot és áldozatot, annál kedve
sebb lesz a mi közös alkotásunk, a legközelebbi 
célunk: <A szállodai és éttermi alkalmazottak 
országos szövetsége».

A munkanélküli segély.
Egyes szaktársak nem lévén tisztában azzal, hogy 

mi a célja és hivatása a modern szakszervezetek 
által már mindenütt bevezetett munkanélküli segély
nek, megütköztek azon, hogy szaklapunkban le
közöltük azok névsorát, akik a segélyt felvették.

Ezek a szaktársak olyképp fogják’ fel ennek a 
segélynek a felvételét, mintha az lealázó lenne az 
illető segélyre jogosult tagra. Pedig ez a felfogás 
téves. Az illetők, akik e ferde felfogást vallják, szem 
elől tévesztik azt, hogy nem könyöradomány az, 
amit a munkanélküli szaktársak a szervezettől se
gélyképpen felvesznek, hanem a saját, illetve az 
összesség szolidaritásának a gyümölcse ez a segély
alap. De szem elől tévesztik az illető szaktársak 
azt is, hogy nem a munkás az okozója a munka- 
nélküliségnek, hanem a jelenleg fennálló kapitalista 
társadalom, amely a produktív termelésnél például 
tulprodukciót idéz fel mesterségesen, ipari pangás 
következik be: ezer és ezer dolgos kéz hever nyo
mában tétlenül és beköszönt a proletár hajlékába 
a nyomor. Amely szakmában pedig nincs produktív 
termelés — mint a vendéglős szakmában is — ott 
a végnélküli, J ti—20 órai napi m unkaidő  okozza 
a munkanélküliséget. Hisz ha a szabadnap pontos, 
szigorú betartására törvény, avagy a szervezettség 
ereje kényszerítené az összes vendéglősöket, akkor 
is megszűnne teljesen a munkanélküliség. Ha pedig 
a 16—20 órás napi munkaidő helyett érvényesülne 
a kiváló néhai magyar államférfiu, Eötvös báró 
azon kijelentése, hogy a napot három részre kell 
osztani, nevezetesen 8 órai munkaidő, 8 órai szóra
kozás és 8 órai alvás, akkor nemhogy munkanél
küliség volna, ellenkezőleg: a vendéglősöknek 
törekedniük kellene, hogy jó munkaviszony meg
teremtésével haza csalogassák a hazai viszonyok 
elől külföldre menekült és kiváló szakképzettségű 
éttermi segédeket.

Fentiekben vázoltuk, hogy a munkanélküliség a 
kapitalista társadalom bűne, nem pedig a munkásé. 
De rá kell mutatnunk arra is, hogy, amidőn fennáll 
ez a szükségtelen rossz: a kapitalista társadalom
ban és a munkásság osztályharcot kénytelen foly
tatni a kapitalizmus ellen, addig nem lealázó a 
munkanélküli segély felvétele, ellenkezőleg: arra 
szolgál, hogy emelje a munkásság önérzetét azzal, 
hogy megmenti attól a megalázástól, hogy a nyomor 
odakényszentse öt a kapitalistához munkát könyö
rögni és ezzel rontani a dolgozók helyzetét, gyengí
teni a szervezetének erejét.

Mindezekkel a többi szakmák munkását teljesen 
tisztában vannak. Ott már nem ütköznek meg azon, 
hogy a szaklapban kimutatás jelenik meg a segély
ben részesiiltekről. Nálunk azonban még csak most 
lehetett megvalósítani a munkanélküliek rendszeres 
segélyezését. Nálunk még alamizsnának tekintik 
egyesek ezen jogos segélyfelvételt. Pedig lám a 
többi szervezetek büszkén mutatnak rá jelentéseik
ben, hogy mily hatalmas összegeket fordítanak a 
munkanélküliek segélyezésére. A famunkások, a 
nyomdászok 4-600 korona heti segélyt fizetnek 
ki átlag a munkanélküliek között. Mi még nem 
tartunk ott, azonban némi büszkeséggel tölthet el 
bennünket is az a tény hogy az első esztendőben 
is hetenként 2—300 koronát fizethetünk ki a tagok 
segélyezésére a tagok vagyonából és nem pedig 
könyöradomáuyból.

De szükségünk van a segélykimutatásra azért is, 
hogy ezzel az összesség is ellenőrizhesse, vájjon 
nem élnek-e egyesek vissza — amint, sajnos, tnár 
elő is fordult és dacára, hogy azon a héten kisegí
tésben részesültek, bár kéz alatt — mégis felvették 
jogtalanul a heti segélyt. De módjában fog állam 
az is, hogy meggyőződjék az összesség arról is, 
vájjon arra a célra lesz-e fordítva a munkásság va
gyona, amire szánta: a munkanélküliek segélyezesere.

Azt hisszük, hogy a szaktársak * megértik ezek 
után a munkanélküli tagok segélyezesenek óriási 
íontosságát gazdasági mozgalmunkban es többe 
nem lesz senki, aki lealázónak tekintse a munka
nélküliek segélyezését.

Csendélet a keleti pályaudvaron.
Szaklapunk 22. számában már lelepleztük a nyugati 

pályaudvaron uralkodó ázsiai állapotokat. Az a 
vakmerőség, amelylyel Gaál ur, a «munkáltató fő- 
pincér* az éttermi segédeket kiszipolyozza, messze 
mögötte marad annak az arcátlan kizsákmányolás
nak, mit Stiaszny, a keleti pályaudvar éttermének 
ősz főpincére és megöregedett főhajcsára az ott 
dolgozó éttermi segédekkel a pincérnyuzás nemes 
mezején végez.

Az önérzetes ember arcába szökik a vér a keleti 
pályaudvar éttermében uralkodó rendszer láttára. 
Hallatlan és megbotránkoztató, sőt túlzás nélkül 
mondhatjuk, hogy páratlan az a rabszolgarendszer, 
amely itt évek óta virágzik. Szinte megfoghatatlan, 
hogy ma, a XX. század vége felé, harmadféléves 
szervezkedésünk után és a három éves szerződés 
utolsó hónapjaiban még mindig akadjanak gerinc
telen puhány alakok, mint a keleti pályaudvar 
frakkos «pincér urai*, kik éhbérért, majdnem semmi 
fizetésért hajlandók legyenek dolgozni. Ezek az urak 
árszabályszegésükkel elrontják azt is, amit a szer
vezet keserves harcok árán kihadakozott az össz- 
pincérség gazdasági helyzetének érdekében.

A munkafeltételek a keleti pályaudvaron annyira 
nevetségesek és otrombán sértők, hogy még a 
vizözönkorabeli egyiptomi rabszolgáknak is szé
gyenére vált volna. Elég gyalázat, hogy a dolog 
nem Krisztus születése előtt, hanem 1909-ben tör
ténik. De ha már megtörtént, mi irgalmatlanul le
rántjuk róla a piszkos lepelt, melylyel eddig ügye
sen letakarták, amiként lelepleztük a nyugati 
pályaudvart is. Bár ottani szaktársaink ezt meg nem 
érdemlik, azonban lássa tisztán mindenki a főváros 
rabszolgatelepeit, melyeknek bagolyfészkeibe mi 
pardon nélkül bevilágítunk. És ha orvoslást rögtön 
nem is találnánk, de el fog jönni nem sokára az 
idő, amikor az éttermi segédek szervezete vas
marokkal fog széjjel ütni az öreg Stiaszny nyuz- 
dájában.

Beszéljen az igazság:
A keleti pályaudvar éttermében 6 éthordó dol

gozik havi 24 korona munkabér mellett, ami kerek 
336 koronával kevesebb évente, mint a kollektív 
szerződéses üzemekben a heti 12 korona minimu
mot véve alapul. De tévedés, ha valaki azt hiszi, 
hogy a keleti pályaudvar éthordói teljes havi 
24 koronát, illetve évi 288 koronát kapnak. Oh 
nem ! Még pedig azért, mert a 24 koronából ha
vonta levonnak nekik 17 korona 80 fillért, vagyis 
egy évben 225 korona 60 fillért. Így tehát 24 ko
rona helyett egy hónapban csupán 5 korona 20 fil
lér «munkabért» kapnak, vagyis a frakkos pincér 
urak egy csipisz semmiért dolgoznak.

A levonások a következő címeken történnek:
A betegsegély négy hét után 4 kor. 8 fill. Ennek 

felét a paritásos rendszer alapján a munkáltató kö
teles fizetni, azonban az egész összeget a főpincér, 
aki az éthordókat fizeti, azok béréből levonja.

Ez tehát egy hónapban— — 4.08 K
Ablaktisztítás........ — — — 2.— K
Hektograf-lapok, tinta stb. — —.80 K
Klozettos asszony ................  1.— K
Tányéros — — ...................... 2.— K
Ezüsttisztitó — — ----- — 2.— K
Háziszolgának a fölkeltésért 1.— K
Frakktisztitásért----------------  3.— K
Takarítónőnek ........ ... — 2.— K

Összesen 17.80 K
Ennyit bírtunk megtudni a keleti pályaudvar rej

telmeiből. Lehet, hogy több levonások és más 
visszaélések is vannak. Egyelőre többet megtudni 
nem bírtunk, mert ott a pincér urak nagyon buj
kálnak a szervezet elől.

Az egész kizsákmányolási rendszer megérthető, 
mert itt is, mint a nyugatin, az igazi munkáltató 
maga a főpincér, aki 5% mellett dolgozik, az italt 
hektószámra kapja át (im Oebinde), ennek ellené
ben felelős az egész leltárért és a személyzetet 
(a konyhát kivéve) köteles fizetni. Az üzleti kiadá
sokat tehát rásózza az éthordók nyakára. És hogy 
rá nem fizet Stiaszny ur, aki körülbelül 30 éve áll 
az üzem élén, annak az a két nagy bérház a bizo
nyítéka, amelyeknek ő ma a hatalmas háziura. 
Beavatott szakértők véleménye szerint napi jöve
delme 120 korona, amiért semmit sem dolgozik.

Hogy családos éttermi segédek havi 5 korona 
20 fillér bérből megélni nem tudnának, az világos. 
Látnivaló tehát, hogy az ott dolgozó szaktársaink 
egészen ki vannak szolgáltatva az utazó publikum 
szeszélyének. Egyedül a borravaló könyöradományai 
képezik kenyérkeresetük alapját; más reális és 
erkölcsi alapja állásuknak nincs. Családos ember 
alig is van közöttük egy-kettő. Mind fiatal, nőtlen, 
az egyletet kerülő, szervezetlen úri (?) proletár. 
Dacára fárasztó munkájuknak, mely reggel 6 órakor 
kezdődik (inspekció), szabadnapjuk nincs, csak egy 
fél napjuk hetenként, másnap délelőtt 10—11-ig, 
amolyan régi, ügynökkorszakbeli hosszú kimenő. 
A munkaidő hosszú, a bánásmód kritikán aluli. 
Keresztesi György fizetőpincér ur pl., aki méltó 
adjutánsa az öreg emberkének, Stiaszny főpincér
nek, kérkedve henceg állandóan, hogy: «csak ná
lunk nyissa ki valaki a száját, az repül az utcára! 
Nálunk a szervezetről beszélni nem szabad! Egylet 
nincs!» . _ , .  _

No lám. Ki ismeri Keresztesit? Senki. De van 
Mátyásföldön villája és azt mondják — kint van 
már a vízből. Hogy ő és főpincére ellenfelet lát
nak és éreznek az egyletben, azt megértjük, de 
hogy ott dolgozó szaktársaink, az ételhordók, nem 
bírják megérteni a szakszervezet nélkülözhetlen, 
szükséges voltát, ez már szomorú. Szomorú, de 

I nem a szervezetre, hanem rájuk nézve, mert nem

a szervezetnek van szüksége rájuk, hanem nekik 
van szükségük a szervezetre. Az egyedül álló mun
kás ma védtelen, szabad prédája a vállalkozónak s 
mint gyengébb gazdasági fél, el van veszve a ka
pitalista társadalom gazdasági harcaiban. Egyedül 
a szakszervezetekben tömörült munkástömegek szo
lidaritása az a szikla, amely megvédeni képes a 
támadásokkal szemben.

Minden egyedül álló éttermi segéd — egy por
szem, melyet a legkisebb szellő is elfujhat, de az 
éttermi segédek összessége, egy erős, gazdasági 
szervezetbe tömörítve, olyan sziklát képez, melyen 
megtörnek a kapitalizmus legmakacsabb támadásai.

Mi azt hisszük, hogy Gliick Erős ur, a keleti 
pályaudvar éttermeinek uj tulajdonosa valószínűleg 
nem bir tudomással Stiaszny ur üzelmeiről. Ezért 
elvárjuk tőle, mint modern európai kulturembertől, 
hogy rendezi éttermének tarthatatlan állapotait és 
véget fog vetni Stiaszny ur garázdálkodásainak, ami 
az ő háza jó hírnevét is nagyban aláássa. Ellen
eseiben az éttermi segédek kiildöttségileg fogják 
felvilágosítani a házában uralkodó állapotokról.

Különben jövő számunkban még visszatérünk a 
keleti pályaudvar viszonyaira, hogy rámutassunk 
pincértanonc gyárára és hogy 18 borfiujának kizsák
mányolását is szellőztessük.

Ott dolgozó szaktársainknak pedig addig is egy 
jó tanácsot adunk:

Be az éttermi segédek osztályharc alapján álló 
szakszervezetébe!

SZEMLE.
A bizalmiférfiakhoz! A legutóbb 

megtartott bizalmiférfi-értekezlet, amelyen 
48 üzlet volt képviselve, minden tekintet
ben helyeselte a vezetőség eljárását a ki
zárásokra vonatkozólag. Egyhangúlag bi
zalmát nyilvánította a vezetőségnek és 
határozata oda konkludált, hogy a rendet 
és fegyelmet az egész vonalon fenn fogja 
tartani. A kizártak most azzal házalnak 
üzletről-üzletre, hogy a tagok ne fizessenek 
tagdijat, hogy ilyenformán anyagi csődbe 
kergessék az egyesületet. Felszólítjuk szak
társainkat, hogy ne üljenek fel hazug, 
rágalmazó szavaiknak és különösen a 
bizalmiférfiakra apellálunk, hogy hassanak 
oda, miszerint most, ezekben a súlyos 
időkben, minden szaktárs a legpontosabban 
és leglelkiismeretesebben teljesítse az egye
sület és szervezet iránt tartozandó köteles
ségét. Kétszeres kötelessége ez most min
den szaktarsnak, hiszen az egyesületre és 
szervezetre a legközelebbi napokban súlyos 
és felelősségteljes kötelességek várnak, 
amelyet csak akkor tud teljesen betölteni, 
ha minden szaktárs megfelel az egyesülettel 
és szervezettel szemben tartozandó köte
lességének.

Uszít a sajttakaró. A Magyar Vendéglős és 
Kávés Ipar cimü sajttakaró legutóbbi számában 
«cikket» közöl «Harsány i Adolf könyve* címmel, 
amelyben leírja nevezett hirdetésujság, hogy 
micsoda hasznos dolgot müveitek a kávésok, 
hogy munkásaik szervezetét «letörték», úgy ipari, 
mint «általános» szempontból és ehez a következő 
pimasz kommentárt fűzi:

. .  . «kiváló jelentőséggel mégis inkább azért 
bírnak, mert amig egyrészt — mint az események 
hü képei — a nagyközönség figyelmét a kávés
ipari munkaadók és munkásaik harcára irányí
tották s bebizonyították, hogy e harcban a 
munkaadók kezében van «az igazság fegyvere*, 
addig más oldalról hasznos útbaigazításul szol
gálnak vendéglőseinknek is arra nézve, mit kell 
tenniök, hogy hasonló harcoknak a vendéglösipar 
terén már eleve útját vágják, ám a harcnak tanul
ságait, hasznát és gyümölcsét — harc nélkül — 
a vendéglősök javára biztosítsák.»
Meg vagyunk győződve, hogy a vendéglősök 

óriási többsége nem ül fel a Kiss Lajos-féle 
professzionálus uszitóknak, mert jól tudják ők 
valamennyien, éppen úgy, mint mi, hogy ezeknek 
az alakoknak az uszítás a kenyerük. Egyet azon
ban figyelmébe ajánlunk F. Kiss Lajos urnák. 
Jó lesz más témát választani, mert az osztály
tudatos éttermi segédeknek van ám olyan fegyve
rük is, amelylyel elveszik a kedvét az ilyen revol- 
verező, uszító alakoknak nemcsak az uszítástól, 
hanem még mástól is. Ezt tessék jól megjegyezni 
F. Kiss Lajos «wr».

A Cementmunkásnak. Önök a szaklapoktól 
véleményt kérlek arra nézve, hogy helyes volt-e 
az önök bizalmiférfiának kiutasítása a pártbizalmi- 
értekezletről ? Válaszunk röviden ez : Mi a vélemény- 
szabadságnak mindig és mindenkor a legnagyobb 
tisztelői és védői voltunk. Azonban amit önök 
tesznek, az nem véleményszabadság, hanem párt- 
csirkefogóság. «Szaklapjuk», amely nem foglalkozik 
mással, mint pártunk mocskolódásával — minden 
számát beküldik a polgári lapoknak —, ilyen 
papirosnak a szerkesztőjét nem kiutasítani kellene 
az ülésről, hanem kirúgni a pártból. Mi sem 
vagyunk a mostani állapotokkal megelégedve egy 
cseppet sem. Mi is rajta leszünk, hogy a vezetőség
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egy kis tisztításon menjen keresztül, de más eszkö
zökkel és meg vagyunk győződve, hogy munkánk 
eredményes is lesz. Az önök papirosának szer
kesztőjét mi még nem igen láttuk a tüzvonalban 
a párt érdekében, tehát nincs igen sok kritizálni 
valójuk. Aki nem épit, nem is rombolhat.

HIVATALOS RÉSZ.
Budapesti Pincéregylet, Wesselényi-utca IS, félemelet.

Telefon 59—32.
A tisztességes szaktársakhoz!

Az utóbbi időben egyes szaktársak az egyesület 
helyiségét csapszék nívójára akarják sülyeszteni, 
oly gyalázatos viselkedést tanúsítanak. Ahelyett, 
hogy komoly munkával segítségére lennének a 
vezetőségnek ama törekvésében, hogy éjt-napot 
egybevetve, helyrehozhassa évek bűnös mulasz
tásait és az egyesületet minden tekintetben modern 
harci szervezetté alakítsa át, ahelyett bent a kör
helyiségben a kritika határain messze túlmenő, 
gyalázatos rágalmakat hangoztatnak és botrányos 
viselkedéssel a szórakozni vágyó tagok felizgatásá
val és csapszéki tenorban hangos orditozással 
akarják magukat a tagok kegyeibe behízelegni, 
hogy önző céljaikat szolgálhassák.

A múltban ezek az alakok bátorságot és erőt 
merítettek maguknak azokból a sajnálatos vissza
élésekből, amiket egyesek elkövettek.

A jelenlegi vezetőség ellen azonban hiába 
ordítják az illetők a «feszitsd meg»-et.

A mai vezetőség, becsületességének tudatában, a 
legnagyobb energiával fog szembeszállni ezekkel 
a krakélerekkel, ha a vezetőséget munkálkodásában 
akadályozzák, a tagokat pedig a saját otthonukban 
állandó rendetlen viselkedésükkel kiűzik.

Ezeket a tűrhetetlen állapotokat meg fogja 
szüntetni a vezetőség és kérlelhetetlen szigorral 
fog eljárni a békebontók ellen még akkor is, ha 
ezért a *vérbiróság> jelzővel is illetik a soha becsü
letes munkát nem végző, de állandóan krakéleres- 
kedő alakok.

Ha kell, hát legyen vérbiróság. Forradalmi idők
ben nem lehet érzelegni, mint szociáldemokrata 
elitélem a halálbüntetést, mert a legnagyobb gaz
ságnak tartom az emberi élet kioltását. Azonban 
forradalmi időkben, amidőn milliók sorsa forog 
kockán, nem habozom attól, hogy kivégezzem azt, 
aki milliók élete ellen tör. S nem áll-e szervezetünk 
is rendkívüli események előtt?!

Lejár a kollektív szerződésünk. Szükségünk van 
az erők összmüködésére ; dolgozunk fáradhatatla
nul, pihenőt nem ismerve, hogy öntudatra ébresz- 
szük az éttermi segédek összességét : ekkor előáll 
egy-két krakéler és testvérharcot akar felidézni.

«Aki kardot ránt, kard által pusztul eh — mondia 
a Názáreti. Nem mi voltunk azok, kik a kardot 
kirántottuk és nem a szervezetünk lesz az, aki 
elpusztul.

Pusztulni fognak azok a néhányan, akik minden
áron üszköt akarnak vetni a vezetőség és az ön
tudatos gondolkodású tagok közé. Ezeket hívjuk 
fel arra, hogy támogassanak bennünket ama tö
rekvésünkben, hogy az egyleti rendet fentarthassuk 
és a vezetőség munkálkodását biztosíthassuk.

A vezetőség.
Kizárások. A B. P. E. választmánya november 

hó 30-án tartott ülésén kizárta az egyesületből 
Hencz Józsei és Novák Ferenc tagokat.

A kizáratásra okot az szolgáliaiott, hogy neve
zettek munkaközben ittas állapotban botrányosan 
viselkediek és ezzel egyesületünk összes tagjainak 
erkölcsi kárt okoztak; jóllehet, hogy számtalan 
esetben már szigorú megintésben részesültek ha
sonló cselekedetükért.

A választmány áthatva attól az óriási felelősség
től, amely reá háramlik a helyközvetitő-osztály 
megfelelő színvonalra emelése tekinteiébev, különö
sen most, amidőn a kollektív szerződés megújítása 
előtt állunk s nincs kizárva, hogy épp a hely- 
közvetités kérdésében támad ellentét az egyesület 
és a főnökök között; hogy ezen esetleges ellentét
nek élét tompítsa és az éttermi segédek összessé
gének jól felfogott érdekeit megvédelmezhesse, 
kötelessége mindazokkal szemben a jövőben is 
kérlelhetetlen szigorral eljárni, akik hasonló cseleke
dettel veszélyeztetik szervezetünk létét.

Az ügyvezetői állás ideiglenes betöl
tésével a választmány Wassel Gusztáv el- 
nök-szaktársat bizta meg.

Szervezeti ügyek.
Á ttér  m i sc y é d c k ! K árcssey  é l le k ! K a s sá n  

sza k tá rsa in k  b érharcban  á lla n a k . A  k a s sa i  
vendéglősök es kávésok ü g y n ö k e i a. fő vá ro sb a  
Jöttek, hoffi/ s z trá jk tö rő ke t to borozzanak. 
A ka d á lyo zzá to k  m ey , ho g y  ezen  a la k o k  
gyaláza tos m u n k á ja  s ik erü ljö n . K a ssá ra  
ne u ta zzo n  senki, m er t ott k illtö tt a pestis .

Bizalmi férfi-értekezlet  határozatai.  Az e
ó-an megtartott bizalmiférfi-értekezlet határozati 
Kimondta, hogy azok a bizalmiférfiak, akik e 
ízben meg nem jelennek az ülésen, a szaklap) 
megrovásban részesülnek, ha pedig másodul 
is elmaradnak, a szervező bizottság elé citáltat 
eÍ  SÜJ0Su" m®8áorgáltatnak. A harmadszor maradó bizalmtfcrfiak helyett pedig a szerv
Í X mX  Ujt- k?,elCcSfkinevczni. A munkanéll szaktársak btzalntiféríiai a bizal miiéi f-érteke:

határozata értelmében nem vehetnek részt a szer
vező bizottsági ülésen. Mányi Gábort botrányos 
viselkedéséért az ülésről a bizalmiférfiak kiuta
sították.

Szervező bizottsági döntés. Keszely Vince 
főpincér szaktárs (Oamorinus) panaszt emelt Nagy 
Béla szaktárs ellen. A szervező bizottság az ügyét 
megvizsgálta és a személyzettel együtt a következő 
döntést hozta: Vétett-e Nagy Béla szaktárs a 
szervezett munkásság érdekei, valamint saját egyéni 
becsülete ellen azzal, hogy a főnökkel egyetértve 
s a saját céljainak előmozdítására a főpincér ellen 
intrikált azzal, hogy titokban a főpincér távollété
ben kasszát csinált? Miután a szervező bizottság 
és a személyzet egyhangúlag igennel felelt fenti 
kérdésre, kimondották, hogy Nagy Béla nem 
dolgozhat tovább a Oambrinusban.

Kimutatás
a munkanélküli alap 1909 november havi forgalmáról.

Bevétel:
Áthozat október hóról -- — — 1735*90 kor.
Simon Kálmán — — --- — — ....... 20 — t
Totsché Vilmos (Hungária) — 35’— *
Semits Lajos...................  — — --• -- 1*— *
Odor Zsigmond — - ......... 6*40 .«
Bauer Béla — .....................  -  5'80 «
Rezső Mihály-étterem -- - — .........  29*47 «
Concordia II. — — — — - — 6*— *
Völgyesi-vendéglős-- — ................   16*— «
Erzsébetvárosi kör kisegítőitől — 3 60 c
Zradula Sándor— - ........................... 3* — «
Tiefenböck János .........................  - 10’— «
Concordia II. - — 12’— <
Fekete József ........  ............. 5’— «
Köbli Antal (Bokros) — ...................  20'— «
Tomaschek-étterem — — - 210 «
Siitz Ernő — — ........  — - — — 1-— «
Kovácsics-étterem .............. — — 7*— «
Hack-étterem ............. .............. -  — 780 «
Halper Pál (London) -- — - — — 21 30 <

Összesen - 1948 43 kor.
Kiadás:

44. héten segélyekre — - — — 126*— kor.
45. « « ............-  — - 250*— «
46. « « ..................  — 199-— «
47. « « .............. ...........188*— «

Összesen — 763*— kor.
Pénztári m arad v án y ------------------ 118543 «
Főösszeg---------- -------- ------- — — 1948 43 kor.
Epstein Fülöp, M. Kovács József, Weisz Károly

ellenőrök. pénztáros.

Kimutatás
a szabad szervezet (szaklap) 1909 november havi 

forgalmáról.
Bevétel :

Áthozat október hóról - 1993*40 kor.
Előfizetésekből befolyt — — - — 4ü6*-r «
Budapesti Pincéregylet szubvenciója 300'— *
Totsché Vilmos (Hungária) - — — 35*— «
Tartozásra - - — 10*— «
Hirdetésekért -- — — .............- 285'-- *
Ajándék ................ -............... —*60 «

Összesen - - 3030 — kor.
Kiadás :

Három szaklapszámla - 276 25 kor.
Röpirat (Wassatta-sztrájk)— — - 11*— *
Pénzbeszedő október havi jutaléka- 15*70 «
Segély brennbergi bányászoknak — 20 — «
Bizalmi meghívók kihordása - ... 4*— «
Gyűlési röpiratok kihordása — — 8-— «
Hirlapbélyegekre -...........   61*60 *
Cimszalagozás és írás három lap

számhoz - - ......................  23*_ «
Házbér — - ....................  ........  1668 «
Titkári fizetés - .................   50*— *
Szervezési költség, apró kiadás és

bélyeg — -------------- ---- . . . ------  57*36 «
Összesen 546*29 kor.

Bevétel — ........ .......... . — ... 3030 — «
Kiadás ------------    546*29 *
Pénztári maradvány — - 248371 kor.
Főösszeg ---------- — — - ....... 3030*— kor.
Epstein Fülöp, M. Kovács József, Weisz Károly 

ellenőrök. pénztáros.

Kimutatás. A november hó 24-én tartott kabaré 
estély zárszámadása:

Bevétel ...................  385 kor. 30 fiit.
Kiadás -  - 257 kor. 58 fill.

Maradvány — 127 kor. 72 fill.
mely összeg felerészben a munkanélküli alapé, 
felerészben pedig a szabad szervezeté.

Munkanélküli segélyben részesültek: 1909. évi 
47. hetében: Komlósi János, Rteder Oyuia, Rácz 
Kálmán, Fizeli Lajos, Fuchs Endre, Majfart János, 
Kainráth Frigyes, Pálfi József, Repper József, 
Brette; Gyula, Baár Károly, Sztojka János, Wieder 
Alajos, ungár Zsigmond, Varga Antal, Pumm 
János, Jónás József, Sieinfeld Károly, Menovics 
Sándor, Wölfer István, Győry Emil, Molnár Gyula, 
Hencz József, Báthori Jenő, Melsovics Péter, 
Wallach Ferenc, Einöder György, Dajka Ferenc, 
Muzslay Béla, Horváth József, Scháfferling József’ 
Kiss János II, Kovács Lászó, Holtsinecz Géza, Csató 
József. Összesen 188 korona.

1909. év 48. hetében: Kuchta Mátyás, Hornisch 
János, Fali József, Nagy Imre, Grósz József, Csató 
József, Steinfeld Károly, Rácz Kálmán, Márton

Béla, Holtsinecz Géza, Kainráth Frigyes, Rieder 
Gyula, Győry Emil, Zsulavinszki Bernát, Wallach 
Ferenc, Maiforth János, Baár Károly, Milcz Ferenc, 
Hiitter János, Pető Károly, Kiss János, Malsovics 
Péter, Sztojka János, Wölfer István, Wieder Lajos, 
Repper József, Pálfi József, Molnár Gyula, Bánfalvi 
István, Wiesner János, Pál János, Scháfferling 
József, Muzslai Béla. Összesen 190 korona.

TIpoli Ottó nappali főpincér a Perényi-étterem- 
ben. Butaságában-e vagy gonoszságában, nem 
tudjuk, de annyit tudunk, hogy nem igen akarja 
tudomásul venni, hogv neki is be kell tartani a 
többség által elfogadott szabályokat. Legutóbb 
megtette azt, hogy egy éttermi segédet, aki néhány 
napig volt a fent jelzett étteremben, elbocsátott, 
hogy egy jóbarátját felvehesse. A szervező bizott
ság előtt azonban rettenetes buta pofát vágott és 
nem akart tudni a dologról. A szervező bizottság 
ezen a helyen nyomatékosan figyelmezteti, hogy 
jó lesz rendesen viselkedni, különben radikálisan 
bánik el vele.

VEGYESEK.
Figyelmeztetés. Kugler János már nem 

pénzbeszedő és igy nincs joga sem egye
sületi, sem szervezeti, sem hirdetésért járó 
pénzösszegeket felvenni. Egyben figyelmez
tetjük a szaktársakat, hogy bélyeg vagy 
nyugta nélkül semminemű fizetéseket ne 
eszközöljenek. Zsovák Károly már nem 
ügyvezetője egyesületünknek és dacára 
ennek, arról értesültünk, hogy egyes he
lyekre közvetít. Figyelmeztetjük különösen 
a bizalmiférfiakat, hogy azokat, akik nem 
az egyesülettől lesznek közvetítve, ne fogad
ják el és utasítsák őket vissza.

Kérelem a lap olvasóihoz. Gyámságom alatt 
lévő Bodó Dénes borfiu, ki a szervezetnek is tagja, 
negyedik hónapja eltűnt. Utolsó helye a nyugati 
pályaudvar éttermében volt s körülbelül szeptember 
hó 28 óta semmit sem tudunk felőle. Ha esetleg 
valaki tudna felőle, szíveskedjék gyámját, Rotkay 
Istvánt, a Magyar Nemzeti Múzeumnál, akár szó
belileg vagy irásbelileg értesíteni.

Kérelem. Felkérem a szaktársakat, hogy a náluk 
levő gyermekfelruházási gyüjtőivekkel az idő rövid
sége miatt a legrövidebb időn belül számoljanak el. 
A gyermekek felruházása e hó 22-én, délután 3 
órakor a Budapesti pincéregyletben fog megtörténni.

Szaktársi tisztelettel 
Hálik Ferenc.

Veszteségünk. Brecsér Vilmos szaktárs egyesü
letünknek és szervezetünknek buzgó tagja, é hó 
2-án, hosszas szenvedés után elhunyt. Temeiése e 
hó 4-én ment végbe a Szent Istvánkórházból a 
szaktársak nagy részvétele melleit. A pap üres 
ceremóniája után Faragó Dezső elvlárs búcsúztatta 
el megható szavakban elhunyt szaktársunkat.

A Carlton-szálló baja. Az uj Carlton-szálló, 
amely épülni fog a Ferenc József-rakpart, az 
Eötvös-tér és a Mária Valéiia-utca sarkán, igen 
sok bajjal kiizködik. A párisi Rietz-cég ugyanis, 
mely a szálló vendéglőjét kezelte volna — hir 
szerint — visszavonta az előzetes megállapodást, 
úgy hogy a tulajdonosok nj bérlő után kénytelenek 
nézni. Úgyancsak bajban van a szálló az épitési 
terveivel is, melyet hat emelet magasra terveznek 
és az Eötvös-térből tiz métert el akarnak venni, 
nem nyerte meg a szomszédok tetszését. A szom
szédos házak tulajdonosai ugyanis a közmunka- 
tanácshoz fordultak, hogy a főváros épitési enge
délyét semmisiise meg és az uj szállót a bemutatott 
tervek szerint ne engedje felépíteni.

Nyugtázás. Az 1909. évi november hó 24-én 
tartott kabaré-estélyen a következő felüifizetések 
folytak b e : Nemzeti Kaszinó személyzete 7.—, 
Angol királyné személyzete 2.50, Vadászkürt sze
mélyzete 8.70, Boón Frigyes 1.—, Pelzmann Ferenc 
10.—, Rezső Mihály személyzete 1.—, Halper Pál 
1.—, Bokros-étterem személyzete 9.20, Wurglits 
étterem személyzele 9.—, Dukász-étterem személy
zete 4.20, özv. Schachner Józsefné 1.—, Kohn 
AAiksa —.40, Dervarits János 1.—, Stanits Cvetkó 
1 —, Hermann Gyula (Szab.) 4.—, Bammek Buer 
—.80, Krondorfi 2.—, Törley pezsgő 10.—, Szente 
igazgató 10.—, Tauber Károly —.80, Heiier Imre 
1.—, Ladányi Kálmán 5.—, Lövi Gyula 1.—, Csik 
József 1.—, Markó Gyula 1.—, N. N. —.40, Pauly 
Ambrus 2.80, Saghy Lajos 5.—, N. N. -  .80, Beidl 
Ambrus 1.80, K. R. -.80, Beer László 5.—, 
Mitrovácz A... 10.—, Ehm János 10.—, N. W. —.40, 
N. N. 3.60. Összesen 134 korona 20 fillér, melyért 
ezúton mond köszönetét a rendező bizottság.

Amerikai nagyszállók. Newyork egyik nagy
szállója egyedül a személyzet fizetésére hetenként 
85.000 koronát költ; egy másik szálló, amelynek 
2500 szobája van, naponként 10.000 koronát költ 
ugyanerre a célra. Még a közepes forgalmú 
szállóban is 50—100 tonna szén fogy el naponként. 
Míg télen ez a szénmennyiség fűtésre szolgál, 
nyáron ama gépeket fütik vele, amelyek a hűtő
készülékek működtetésére valók, hogy az egész 
épületben egyenletes legyen a temperatura. Első
rangú szállóban csupán a zene 350.000 koronába 
kerül, inig az eltörölt porcellánedények és üveg- 
nemüek pótlása 200 000 koronát emészt fel éven 
kent. Egyik-másik s-állóban 50—60 zongora is van 
és 12—15 teljes zenekar működik. A falak azonban 
olyan vastagok, hogy azokat az utasokat, akik 
pihenni akarnak, a zene nem háborgatja.
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A könyvvásárló munkásokhoz! Abból az alka
lomból kifolyólag, hogy könyvkereskedésünket 
Conti-utca 4. szám alá helyeztük át, többrendbeli 
újítást vezettünk be és általában odatörekedtünk, 
hogy a külföldi könyvpiac és a modern magyar 
irodalom összes értékes müveit és folyóiratait rak
táron tartva, tisztelt könyvvásárlóink legmesszebb
menő igényeit is kielégíthessük. Ezekután reméljük, 
hogy a munkásság ama része, amely könyvvásár
lásaival eddig is bennünket keresett fel, ezentúl 
fokozottabb mértékben fog bennünket támogatni. 
Tisztelt könyvvásárainknak különösen figyelmébe 
ajánljuk a ^Társadalomtudományi könyvtár# kiad
ványait, amelyek a szociológia minden ágát a leg
kiválóbb hozzáértők müveivel ismertetik. E müvek
ből eddig három sorozat jelent meg, melyek a 
Népszavánál kaphatók.

Miből áll az emberi test?  A kémikusok meg
vizsgálták és hajszálnyi pontossággal megállapí
tották, hogy az egyes anyagokat milyen nagy 
mennyiségben tartalmazza az emberi test. Az erre 
vonatkozó számadatok bármely lexikonban meg
találhatók, de ezekből korántsem alkothatunk 
magunknak olyan világos képet, mint egy francia 
tudósnak a Royal Magaziné egyik számában olvas
ható cikkéből, amely sokkal szemléltetőbb képet 
nyújt az emberi test alkotó elemeiről. Ezer darab 
közönséges tyúktojás majdnem egészen pontosan 
ugyanazokat az anyagokat tartalmazza, mint egy 
átlagos nagyságú ember. Az oxigén, hidrogén és 
nitrogén, melyet az emberi test tartalmaz, éppen 
elegendő lenne arra, hogy egy léghajó gömbjét 
megtöltse, amelyik egy embert elbírna. Ha ugyan
ezeket a gázokat világítási célokra használnék fel, 
akkor mintegy 16 korona értékű világitógázt 
kapnánk, amivel egy félkilométer hosszú utcát 
több éjszakán át megvilágíthatnánk. Az emberi 
testben levő szén mintegy 10 kilogrammot tesz ki. 
Ha ezt a szénmennyiséget grafit alakjában ceruzákká 
dolgoznák fel, akkor körülbelül 10 000 drb ceruzát 
kapnánk. A francia tudós itt mellesleg elmondja, 
hogy egyik ismerőse, akinek egyik lábát amputálni 
kellett, tréfa kedvéért valóban ceruzákká dolgoz
tatta fel amputált lábrészében foglalt szénmennyi
séget. A vas, amely a vérnek a piros szint köl
csönzi, az emberi testben oly nagy mennyiségben 
fordul elő, hogy belőle hét közepesen erős patkó
szeget lehetne készíteni. Nagy mennyiségben tar
talmaz azonkívül az emberi test foszfort is, amely 
éppen 820.000 gyufára lenne elegendő.

A szem tízparancsolata. 1. Ne irj s ne olvass 
soha alkonyaikor. 2. Nappal lehetőleg úgy válaszd 
meg helyedet, hogy az ablak tőled balra essék s 
hogy az égboltozatból egy jókora darabot láss. A 
nap sugarainak sohasem szabad Írásodra esni. 3. 
Lobogó lángnál és fekvő helyzetben sohase olvass. 
4. íráskor felső tested egyenes tartásban legyen, 
melledet ne támaszd meg az asztal széléhez s fe
jeddel csak kevéssé hajolj előre. 5. Olvasáskor a 
szék hátába támaszkodjál s könyvedet kezedben 
tartsd oly módon, hogy a szem és könyv közötti 
távolság legalább 35 cm. legyen. 6. Csak fekete 
tintával irj és ne használj sorvezetőt. 7. Ha sze
medet fáradtnak érzed, nézz egy ideig a messze 
távolba. 8. Ha nagy beteg voltál, akkor kíméld több 
héten át a szemedet. 9. Ha por vagy más valami 
ment szemedbe, ne dörzsöld, hanem tartsd egy 
ideig csöndesen behunyva s majd az összegyűlt 
könny kimossa, ha pedig nem mossa ki, gyengén 
simítsd végig ujjaddal a szemhéjadat az orrod felé, 
s ha ez nem segít, menj szemorvoshoz, kinek az 
esetben is kérd ki okvetlen a tanácsát, ha nem látsz 
jól, vagy ha szembajban szenvedsz. 10. Ne láss 
meg mindent! Sok bajtól megkímél ez . . .

Tudományos csarnok.
A város.

ii.
2. A középkori város.

A gazdasági élet fejlődésével a cserének, a vá
sároknak állandósulásakor a városoknak uj alakja 
jött létre.

Ezek az uj, középkori városok is eleinte mint 
védelmi központok, várak is nagy szerepet játszot
tak ; ezen jellegüket továbbra is megtartották, de 
jelentőségüket nem ez adta meg, bár kezdetben, 
minthogy igy a vásárok ellenség és rablócsapatok
tól biztos helyen folytak le, nagyban hozzájárult 
fejlődésükhöz.

Mint főtényező a kézműipar kialakulása szere
pelt. A gazdasági életnek primitív foka, a házi 
gazdaság feloszlott, amikor minden család saját 
maga állította elő nagyjából az összes cikket, 
melyre szüksége volt. A faluról a földmivelő most 
már beviszi a nyersanyagot a városba a kézmii- 
iparoshoz, aki azt feldolgozza. Részben megren
delésre dolgozik a városi polgár, részben meg a 
kereskedelemnek, amely szétviszi termelvényeit, 
vagy a vásárok számára, amikor a környékbeli 
lakosság beözönlik egv-két napra a városba.

A városi polgárok rgy nagy részének még van 
földje, kertje vagy szőlője, de főfoglalkozása, az 
ipar. A földmivelőtől tehát teljesen elvált.

A város és vidék gazdasági helyzete szétválik. 
Egymást kiegészítik, egymásra rászorulnak, más
más termelőmunkát végeznek.

A városok, minthogy az államok még nem ala
kultak ki, legnagyobbrészt függetlenek voltak. A 
középkorban például, a mai német birodalom sok 
száz többé-kevésbé önálló hercegség, grófság, 
választófejedelemség, püspökség, érsekség és város
ból állott. És a városok, minthogy gazdaságilag 
függetlenek voltak, politikai függetlenségüket is

megtartották. És minthogy nem volt egységes 
politikai szervezet, egységes vámtarifa vagy adó
zás, ellentét a város és vidék közt nem fejlőd
hetett ki.

Az ókori városok legnagyobb része politikai 
kényszerűségen alapult, a középkori, mint gazda
sági tényező a gazdasági élet fejlődése révén emel
kedett ki.

A lakosság száma a modern városokhoz képest 
alacsony volt, 10.000-nél magasabbra alig emel
kedett. Az az állandó növekedés, amit ma látunk, 
akkor ismeretlen volt. Frankfurt lakossága például 
másfélszáz éven keresztül, 1350—1500-ban hét- és 
tízezer között ingadozott. A magyar városok lakos
ságának a száma, Sopron, Pozsony, Kassa, Buda 
egy-kétezer volt.

A középkori városok erősségét gazdasági és 
politikai szervezetük adta meg. A város élén a 
régi családok képviselői, a patríciusok és a céhek 
emberei állottak. Polgárjoga mindenkinek volt, 
kivéve a papoknak és a ,zsidóknak, akik csak 
megtűrt elemek voltak. Állandó munkássereg, 
proletárság alig van, csak szolgák, szolgálólányok, 
kik — rendszerint rövid időre — a vidékről jöttek be.

A lakosságnak aránylag nagy része, negyede, 
harmada volt adóköteles, de a létminimum adó- 
mentessége aránylag a legtöbb városban igen magas 
volt. A fenmaradt statisztikákból kitűnik, hogy a 
kis- és középvagyonnal bírók voltak túlnyomó több
ségben.

Az iparosok a céhekben tömörültek szakmák 
szerint. A céhek száma mindig emelkedőben volt, 
minthogy a középkori munkamegosztás a munka
ágak, a szakmák megosztásában volt. A szabó 
azelőtt ruhát, fehérneműt, szőrmeárut készített, 
később volt külön ruhaszabó, fehérnemükészitő 
és a többi.

A céhek megszabták az árakat, a munkaviszo
nyokat, előttük tették le a segédek a vizsgát, kik 
idővel mind felszabadultak és önálló mesteremberek 
lettek.

Az egészségügyi viszonyok nagyon rosszak vol
tak. A járványok, különösen a pestis, a városi 
lakosságot tizedelte meg leginkább. Óriási volt a 
gyermekhalandóság és a leggazdagabb polgárok 
családjai is hamar kipusztulnak. Nagy volt a raga
dós betegségben szenvedők száma, úgyszintén a 
vakoké, süketnémáké és őrülteké.

A város gondoskodott lakóinak élet- és vagyon- 
biztonságáról.Voltak néhol községi intézmények, sőt, 
Nürnbergben a község nyilvános házat tartott fenn.

Magyarországon a városok kisebb önállósággal 
bírtak, de azért ezekben épp úgy, mint külföldön 
igazi városi élet fejlődött. A gazdasági életnek 
magasabb fokát már az is bizonyitotta, hogy  ̂ itt 
kezdődött kifejlődni a pénzgazdaság a termény
gazdaság korában.
3. Osztályharcok az ókori és középkori városokban,

Az osztályharcokban az ókorban és a középkor
ban is a legtöbb esetben a városok voltak a kép
viselői. A sokszor véres harcok napirenden voltak, 
amit megkönnyitett az, hogy a legtöbb ember 
értett a fegyverforgatáshoz és voltak saját fegy
verei. A legkisebb politikai eltolódások így néha 
véres küzdelmekhez vezettek. Minthogy azonban 
minden városban mások voltak a viszonyok, e küz
delmek általános gazdasági és politikai átalakulást 
elő nem idéztek. Különösen említésre méltók 
Spártában a rabszolgák (heloták) lázadása, amelyet 
levertek, és a római szecesszió, mikor a nép kivo
nult a szent helyre és ezen mintegy első tömeg
sztrájk révén politikai jogokat vívott ki magának.

A középkorban Rómában Bresciai Arnold nevé
hez fűződik az a mozgalom, mely a papság világi 
uralma ellen irányult, már a XII. században köve
telve az állam és egyház elválasztását. A XV. szá
zad végén Savonarola vezetett Firenzében moz
galmat, szintén a papság ellen. Mindkettőjüket a 
forradalmak leverése után kivégezték. Városokból 
indult ki Németországban a reformáció és városok
ban terjedt Magyarországon is először.

Gazdasági harcok is voltak. így például Kolozs
várott az ötvöslegények sztrájkja 1576-ban.

De a modern, nagy területekre kiterjedő, folyto
nos, mindinkább erősbödő osztályharc össze van 
kötve a kapitalizmus fejlődésével, épp úgy, mint a 
modern városok fejlődése. Bánóczi Dénes.

GYŰLÉS.
Az éttermekben és szállodákban dolgozó 

segédmunkásoka péntekről szombatra virradó éjjel 
szervezkedő gyűlést tartottak az Intim-vendéglő 
alsó helyiségében. Az egyb bivók nevében Kogler 
Győző üdvözölte a nagyszámban megjelenteket, 
akik ajánlatára elnökké Szabó Pétert, jegyzővé 
Czipot József elvtársakat választották meg. A napi
rendet Kappner Ármin elvtárs ismertette. Beszédé
ben, amelyet mindvégig feszült figyelemmel hall
gattak, rámutatott arra, hogy mint teszi a szakadat
lan munka tönkre a legerősebb férfiakat is. 
Felsorolta a rendszertelen, sokszor 18 órás munka
idő káros hatásait s kimutatta, hogy ama 8—10 és 
20 forintos fizetésekből a mai viszonyok között 
megélni semmiesetre sem lehet. A szállodákban és 
éttermekben dolgozó segédmunkások pedig igényt 
tarthatnak az élet minden javára. Az élénk tetszés
sel fogadott beszéd után megválasztottak egy hét
tagú szervező bizottságot, amelynek feladatává tették 
a szállodai és éttermi alkalmazottak osztályharc 
alapján álló szervezetének kiépítését. A gyűlésen 
az éttermi segédek részéről felszólalt Spitzer szak
társ, biztosítván a megjelenteket a legmesszebbmenő 
támogatásról. A gyűlést nz elnök lelkesítő szavai 
rekesztették be.

A munka immár megkezdődött, a küzdő prole
társág soraiba újabb harcosok léptek s reméljük, 
hogy meg fogják állani a sarat úgy a békében, 
mint a harcban.

SPOkT.
Rovatvezető : Csehe Lajos .

Az Egyetértés Sport Klub vezetősége tisztelettel 
értesíti tagjait, hogy 1910 január hó 1-én vivő és 
birkózó tanfolyamot nyit vivómester vezetése mel
lett, a Budapesti pincéregylet által felajánlott 
klubhelyiségben.

Azok, akik vívni óhajtanak, egyszersmindenkorra 
5 koronát tartoznak befizetni az egyesület vivó- 
szakosztályának felállítására és a vivómester java
dalmazására.

A birkózni óhajtók minden további nélkül ve
hetnek részt a trainingeken, de a résztvétel a tit
kárnál írásban bejelentendő, úgyszintén a vívás
nál is.

Tisztelettel az elnökség.

Szerkesztői üzenetek.
Lapunk jelen száma az egyesületben és szer

vezetben lejátszódó rendkívüli események folytán 
késett. Egyúttal tudomásukra adjuk a szaktársak
nak, hogy lapunk e száma két számot képez és 
legközelebb január 1-én jelenik meg. A késésért 
szaktársaink es olvasóink szives elnézését kérjük.

Felelős szerkesztő: Boór Jenő.
Szerkesztő: Weisz Károly.
Kiadó: A lapbizottság.

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, VIII., Conti-utca 4.

HIRDETÉSEK.
A Szultán-forrásvíz kezeló'sége a dugókat 

a Budapesti Pincéregylet révén két fillérért 
beváltja.
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Hol szórakozzunk? K f í í s___________________________________ jó barátok, úgyszin
tén vendégeink figyelmét, ha szórakozni akarnak ?

a M iksa-utca  8. s z .
„BOROZÓu-r a,
ahol mindig pontos kiszolgálás és olcsó szórakozásban ré
szesülnek. Becses figyelmüket és pártfogásukat kéri
E g é sz  é jié i n y itva . HA JDÚ  SÁNDOR, ven dég lő s.

Éttermi segédek találkozó helye:
Róma-kávéház,

a Wesselényi-utcában, az e g y e s ü l e t t e l  
szemben.

Elsőrangú zene. Külön helyiség.
Kitűnő billiárdok. Pontos kiszolgálás.

A Flume-kávéházban 12 évig működő kávéssegéd.
HÁRING GUSZTI.

LITTKE L.
PEZSGŐGYÁRTELEPE

:: PÉCSETT ::
BUDAPESTI FŐRAKTÁR:
IV., SZÉP-UTCA 3. SZ.

TELEFON 10-85.



6. oldal A Magyaiországi Szállodai es Éttermi Alkalmazottak Szaklapja 1909
Vendéglősök figyelmébe!

Vásároljunk Holló Testvérek-féle saját 
őrlésű

csemegepaprikáí
mely a vendéglős urak részére igen 
alkalmas, amennyiben az ételnek jó, 
zamatos izt és szép szint ad. Kapható

Holló Testvéreknél
Budapest ,  VII., Klauzál-tér 6. sz.

A húgyhajtó és húgysavoldó 
vizek Királya, bór- és dús 
lithion-tartalmú ásványvíz.
Kiváló vegyi összetételekövetkeztében 
sikerrel alkalmazható vese-, húgykő- 
és hólyagbajok eseteiben, valamint 
cukorbetegségeknél, csűzos bántal- 
maknál; továbbá a légző- és emésztő
szervek hurutus bajainakgyógyitására
Igazgatóság: Budapest. IV. Ferencz József-rakpart 22.

Kútkezelőség: EPERJES.

Főraktár: WAHLKAMPF és GORÖG
ásványviz nagykereskedő cégnél 

BUDAPEST, V. ZOLTÁN-UTOA 11 TELEFON 4 2  56.

„ G V A R T

Sor f  o z d e  £g||ríés z y -  t á f s  
^  Al R

Legnagyobb vidéki sörfőzde 
Első rendű gyártmányok

Be! és küttö/cfi kitüntetések. 
S Z Á M O S . F i Ó K C £ l £P.

Budapesti főraktár: VIII., Práter-utca 44,a.

VICTORIA-kávéház
E r z a é b e t - k ö r n t ,  R o y a l - s z á l l o d a  mellott .

Naponta zeneliangverseny.
I l i  Szállodai és éttermi segédek találkozó helye I I I  

NEUM ANN B É E A . k áv é é .

É tterm i s e g é d e k !
Pincér szaktársaim és jóbarátaim szórakozásá

ról és pontos kiszolgálásáról mindenkor teljes 
megelégedésükre gondoskodom.

Becses pártfogásukat továbbra is kérve

Einfall Ede. kávés.
V á r o s h á z - t é r .

nténsftwal telitett ásványvize hasznos Ital étvégyzavaroknél é* 
emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali 
és borviz. — Hathatós szomjcsillapltó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán.

X Rédei és Társa X
szén- és kok sz -n ag y k e re sk ed ö k

III., József-körut GB. Telefon 1G7—08.
Porosz szón, nyílt fuvarokban — --  K 3*75 
Porosz koksz, nyílt fuvarokban — --- K 4-50
Porosz szén zsákokban — -----------K 4'10
Porosz koksz z sák o k b an -------- — K 4-90

házhoz szállítva.

S z a k tá r s a k ! Fűtéshez szfikséglendö porosz szén- vagy 
kokszrendeléseiket szíveskedjenek az  E g y e s ü le t i  I ro d a  
u t já n  fe la d n i.

Kkft' M u n k a n é lk ü lie k  s e g é ly a la p ja  2% J u ta lé k b a n  
ré s z e s ü l.  - 'S ö

r,A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás

I vese- és h ó ly a g b n jo k n á l ,  k f ls z v é n y n é l ,  e z u k o r-  
; b e te g s é g n é l  és h u r u to s  b á n ta lm a k n & l kit fi nő hatású. 

T e r m é s z e te s  v n s m e n tc s  B avanyuv lz .

L Kapható ásványvizkoresketlésbon vagy » S/.lnye-Llpóczt 
Salvator-forrás Vállalatnál Budapost. V ltudolfrakpart R.

■ 1 *............... ■■■■—
Pi nc é r e k
figyelmébe

ajánljuk HER1Y1ANN 
QYULA fó rf is z a b ó -  
mestert, ki már húsz 
év óta csakis pincérek 
szabója. — Budapest, 
VII., Akácfa-utca 7.

A városligeti gyógyforrás
szénsavval telített, kellemes izü

Artézi a  a
ásványvize
legiren mindennapi Italod. 

Megrendelési cím: Artézia r.-t., Budapest, VII., 
Egressy ut 20/c. Telefon 50—72.

ILONA

A; igen tisztelt p in cé r urak szives figyelmébeI

Révai Fülöp
——- elismert* ——  pincér-cipészt
minden szaktársunknak őszin tén  ajánlhatjuk. 

Levelezőlap-értesítésre azonnal megjelenik.

V II., Dob-utca 98 . szám .

bor, pezsgőhöz legjobb ital. Orvosilag ajaniva mint 
-----------  nyátkaoldú és húgyhajtó hatású. -----------

A tisztelt pincér uraknak rekldmdolgok.it, po- 
hnrakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, ha le- 
vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., Zoltán-utca 10. Telefon 34—78.

Kristályforrás
vegyelemzései:

Orsz. Magy. Kir. 
Chemiai Intézet.

Az intézett kiküldöttje által személyesen 
vett KRISTÁLY-forrásból származó vízminta 
vizsgálatának eredménye:
A víz hőmérséke — — ................... 25*3 C°
A víz fajsulya 18 C-on — ...........  1*0008

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vizben találtatott:

Kálium (K) — - ........... — — — 0*0093 gr.
Nátrium (Na) - ................. — — 0-0334
Calcium (Ca) — -- ........ — — 0-1268 »
Magnesium (Mg) --- --  — 00465 »
Vas (Fe) ---------- -----  - ... 0 0004 »
C.hlor (Cl) ...................... 0-0331 »
Sulfat (S04).............. — -- ------0-1188 »
Hydrocarbonat (HC03) — ........  0*5002 »
Siliciumdioxid (S i02)........ ........  0-0169 >
Szénsav (CQ2) 44*66 cm3— 0-0880 »

Organikus anyagot, úgyszintén salétrom
savat és ammóniákat a viz nem tartalmaz és 
igy a KRISTÁLY-forrásvizet igen tiszta cal- 
cium és magnesium-hydrocarbonatos ásvány
víznek minősítjük. Bakteriológiai szempont
ból pedig az állami bakteriológiai intézet 
ezen vizet tisztának és kifogástalannak 
minősítette.

Budapest, 1908 március 17.
0r$z. Magy. Kir. Chemiai Intézet 

Budapesten.

M. Kir. Tud. Egyetem 
1. Chemiai Intézete.

A forrás hőmérséke — — — — 25-75 C>
A viz fajsulya 17*5 C-on.............. 1*00074
A viz fagyáspontja — — ........ 0*035 C
Osmosisnyomás - .................— 0*421 atm.
Elektromos vezetőképessége 0*000866'ohm.cm.,

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vizben találtatott:

Kálium (K)...........  ........... ....... 0-0070 gr.
Nátrium (Na) 0-0328 >
Calcium (Ca) — - -.................. 0-1277 .
Magnesium (Mg) - 0*0452 »
Vas (Fe) - 0-0004 >
Chlor (Cl) - ......... -  ....... 0-0338 .
Sulfat ( S 0 4 ) ---------- — — — 0*1118 »
Hydrocarbonat (H C 03)............. 0*5194 »
Siliciumdioxyd (Si02) — — — 0-0170 .
Szénsav (CÓ2) - ......... -  — •— 0*0878 »
Összes szénsav (C02) — — — 0*46245 »

A nagy mélységből fakadó állandó össze
tételű ásványvíz sem ammóniát, sem salétrom
savat, sem salétromossavat nem tartalmaz, 
organikus anyag úgyszólván nincs benne s 
igy a chemiai analysi? alapján a KRISTÁLY- 
forrás igen tiszta calcium és magnesium- 
hydrocarbonatos ásványvíznek minősítendő.

A M. Kir. Tudományos Egyetem 
I. Chemiai Intézete.

Dr. HANKÓ VILMOS,
a chemia tanára, 

a M. Tud. Akadémia tagja.
A Szt-Lukácsfürdői KRISTÁLY-forrás vize 

tiszta calcium- és magnesium-hydrocarbonatos 
ásványvíznek tekinthető. A nagy mélység
ből fakadó forrás vize a szó szoros értelmé
ben kristálytiszta, ideálja a tiszta ásvány
vizeknek.

Budapest, 1904 julius 20.
Dr. Hankó Vilmos, s. k.

a chemia tanára, 
a M. Tud. Akadémia tagja.

A KRISTÁLY-FORRÁS szOnsavtelités nélküli állapotban, 
hasonló enyhesége folytén, pótolja a francia ÉVIAN ét 
ST.-QALMIER-forráaokat.

ÉVIAN CACHAT-F0RRÁS: 1000 gr. vízben 0 3172 gr. ásványi 
alkatrész, 0 2732 gr. szénsav, Összesen 0'S904 gr.

T.-QALMIER-BAD0IT-F0RRÁS: 1000 gr. vízben 0 2404 gr. 
ésvényalkatrész, 0*3319 gr. szénsav, Összesen 0‘5723 gr.

SZT-LUKÁCSFÜRDÖI KRISTÁLY-FORRÁS: tOOO 
gr. vízben 0 5208 gr. ásványalkatrész, 0 4624 gr. 
szénsav, összesen 0-9832 gr.

A K R I S T Á L Y - F O R R Á S
több á s v á n y a l k a t r é s z t  é s  töb b  t e r 
m é s z e t e s  s z é n s a v a t  Is tartalmaz, mint 
e két világhírű és a francia kormány által köz

érdekű jeloggel felruházott gyógyvíz.
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