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Kávéssegédek! Szaktársak!
Uj egyesületünk körhelyiségeit (Szerecsen-utca 43,

1. emelet) f. é. augusztus hó 14-én, kedden ünnepé
lyesen megnyitjuk. A megnyitó ünnepély délután 4 órakor
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lesz, kávéfőző elvtársaink dalárdájának közreműködésével. 
Belépti dij nincs, az ünnepély programmját azonban minden 
férfi tagnak 50 fillérért kell megváltani. Feliilfizetéseket a 
munkanélküli alap javára köszönettel fogad a vigalmi bizottság, 
ki este képviselőválasztást rögtönöz a VII. kerületben. 
A választás általános, titkos szavazati joggal fog történni, a 
nőkre is kiterjesztve. Az ünnepély programmja, melyen ajelöltek 
nevei is ki lesznek tüntetve és melyek egyúttal szavazóbárcák 
is lesznek, már előre megválthatok az egyesületi helyiségben.

A vigalmi bizottság.

Le a frakkal!
Junius 19-én a Plasztikonban megtartott nyilvá

nos gyűlésünkön Szalay Lajos szaktársunk a frakk 
viseletének megszüntetését indítványozta. E kérdésből 
kifolyólag múlt hó 26-án taggyűlés volh amelynek 
három határozati javaslatát, mint egyedül érdemlege
seket kell kiemelnünk. Az egyik Fodor szaktársunké, 
ki azt javasolta, hogy a frakk viseletét határidőhöz és 
becsületszóhoz kötve, augusztus 20-án a főváros min
den üzletében szüntessük meg. A másik, Vigh szak
társunké, oda kulminált, hogy sem határidőhöz, sem 
becsületszóhoz nem kötve, hanem az üzletek viszo
nyaihoz alkalmazkodva, fokozatosan hajtsuk keresztül, 
végre Schönherr elvtárs indítványa szintén oda cél
zott, hogy az üzleteket parcellázva, maguk a kávés
segédek iparkodjanak a frakkviseletet megszüntetni, 
a szervezet azonban, tekintve fiatal stádiumát, felelős
ségre ne vonassák.

Az indítványok rendkívül éles vitákat provokál
tak, melyeket két részre oszthatunk, az egyik párt a 
rad ikális keresztülvitelt, a másik a lojális utat tartotta 
bölcsebb megoldásnak, végre a vita befejeztével az 
indítványok szavazás alá bocsáttattak és Fodor Pál 
szaktársunk indítványát a taggyűlés nagy szótöbbség
gel elfogadta.

Kötelességünknek tartjuk tehát a szervezett 
kávéssegédek öntudatos határozatát a kávés-ipartársu- 
lattal ezúton is tudatni, valamint összes szaktársain k

kal, hogy a fra k k  szolgalelkü és m egkülönböztető vise
letétől a munkában augusztus 20-ig szabadulni ipar
kodjanak, mert a gyűlés határozata a jelen  nem volt 
tagokra is kötelező.

A gyűlés után a jelenvoltak egy kisebb demon
strációt rögtönöztek a Berger- és Király-kávéházak 
előtt, melyek a legcsökönyösebb álláspontot foglalnák 
el a frakk kérdésében. így tehát a frakkrendszerre 
ki lett mondva a halálos Ítélet és annak helyét a 
fekete, zekés kabát, magas mellény és fekete nyak
kendő foglalná el, aminek az életben való megvaló
sítása a kávéssegédek öntudatosságán fog múlni.

A taggyűlés a frakkmozgalom vezetését a szer
vező bizottsághoz utalta, amely — dacára óriási el
foglaltságának — nem fog kibújni kötelessége alól. 
A szervező bizottság a szervezett kávéssegédek hatá
rozatát be fogja jelenteni a választmánynak annak 
legközelebbi ülésén és a választmány e kérdésben 
szintén köteles határozott álláspontra helyezkedni és 
azt a kávés-ipartársulatnak hivatalosan bejelenteni. 
A kávés-ip artársutát pedig, adott becsületszavához
híven, köteles tag ja it a kávéssegédek jog os követelésé
ről tudatni, mert azt kijelenthetjük, hogy mi, öntuda
tos kávéssegédek, az ügyet a napirendről elcsem
pészni nem hagyjuk.

Álljunk meg azonban egy pillanatra és nézzük 
csak ezt az ügyet közelebbről.

Fia hibákat akarunk orvosolni, mindig a bajok 
gyökereit kell keresnünk, melyek a hibákat okozzák. 
A frakkrendszer egyedüli gyűlölt oka abban áll, hogy 
a frakk viselésében a szolgalelküséget látjuk. A kávés
segédek, kik a burzsoá társadalmat kiszolgálják, a 
frakk viselésében az alárendelt szolgaság megkülöm- 
böztető kifejezését látják, de ismerve a mi fenhéjázó 
polgári társadalmunkat, ismerve a mi zsentri-cseme- 
téink gőgjét, — érzik is. Ennek megértéséhez azon
ban az emberi méltóság érzetének egy kifejlettebb 
foka kell, mint amilyennel a kávéssegédek osztály- 
tudatlanságuknál fogva nagyobb részt még ma ren
delkeznek.

Ne felejtsük, hogy a frakk kérdése nem első
rendű ügye a mi szervezkedésünknek, nem kenyér
kérdés, mert viselésének megszűnésével egyikünknek 
sem lesz olcsóbb a kenyere. Szervezkednünk kell, 
hogy a bajok igazi okát megszüntessük: a munka
adó diktatúráját. Bár fájdalommal kell konstatálnunk, 
amint múlt havi tagforgalmunk kimutatásából látjuk, 
hogy sok oly üzlet van, hol 8 —10 ember közül csak 
egy tartozik tagjaink sorába, tehát a céltudatos szer
vezkedés legelemibb kérdésein sem estünk túl, vagyis 
azon, hogy minden öntudatos kávéssegéd tag ia legyen 
szervezetének, bár szomorúan tapasztaljuk, még sem 
esünk kétségbe és reménynyel tekintünk — e nem 
kenyérkérdés — osztálytudatos megoldása elé. Hisz-
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szűk a kávéssegédek igaziöntudatosságák mert a 
frakk-kérdés, bármennyire lekicsinylik, szintén hozzá
járul egy sziklaerős, modern szakszervezet kiépítésé
hez osztályharc alapján. Le tehát a frakkal, éljenek az 
öntudatos munkások!

Sorakozzunk!
Minden századnak meg van a maga jelentőség- 

teljes mozgalma, amely a társadalom átalakulását van 
hivatva előmozdítani a kor igényeinek megfelelően. 
Mi, akik e kor szülöttei vagyunk, szintén részesei 
vagyunk ennek a társadalmi evolúciónak, amely arra 
van hivatva, hogy a helyzetet szanálja. Fenségesebb 
küzdelem az élet színpadán, a történelem tanúsága 
szerint, még ezideig nem igen játszódott le, mint a 
mostani ; most nem «babra» megy a játék, — ez a 
küzdelem nem a Cézárok olympusi játéka, ahol a 
gladiátorok vérhullásában gyönyörködnek a hatalmas 
tirannusok, hanem az elnyomottak harca elnyomóik 
ellen! E nagy küzdelemből mi, pincérek is ki kell, 
hogy vegyük a részünket, ha csak azt nem akarjuk, 
hogy az utódok előtt, mint gyávák, megbélyegzetten 
álljunk. Igaz ugyan, hogy a mi küzdelmünk kétszere
sen nehéz, de gyávának tartom azt, aki a harc meg
kísérlése nélkül már előre is megadja magát. A mi 
harcunk azért nehéz, mert a törvényhozás maga is 
mostohán gondoskodott rólunk. Amig a többi mun
kásságot a «képesített iparágak» erős bástyája védi, 
addig mi pincérek ki vagyunk szolgáltatva a beözön- 
lésnek a szabad ipái* révén.

A mi szakmánk, igy, ahogy áll, mentsvára min
den letört ekszisztenciának s valóságos levezető csa
tornája a társadalom szennyvizének Például, hogy 
csak egyet is említsek: egy főherceg morganatikus
házasságából származott grófi sarj, W ............ g, aki
a Harsányi testvérek üzletében, mint fizető alkalmaz
tatott minden képesítés és képesség nélkül. Ez igy 
tovább nem mehet, nekünk ez ellen tiltakoznunk kell. 
Szét vezkedjünk addig, mig nem késő s most, amikor 
az összmunkásság, kéz a kézben, Iépésről-lépésre, 
feltat tóztathatatlanul halad előre, hogy a nagy Mammon 
képviselőjét, a kapitalizmust legyűrje, kötelességünk 
nekünk, pincéreknek is, melléjük sorakozni. Szak- 
táisak ! E helyről buzdítalak benneteket, sorakozzatok 
az alá a zászló alá, amelyet újonnan megalakult szak
egyletünk, korunk szellemétől áthatva, kibontott s 
hajoljunk meg mindazok előtt, akiknek érdemük van 
abban, hogy az igy történhetett. Nem hiszem, hooy 
egy is akadna közülünk, aki vérbeli pincérnek tartja 
magát s meg nem értené korunk szellemét, amely 
paráncsolólag mutat a szervezkedés szükségességére. 
Az összetartásban rejlik az erő, az elnyomott egyén a 
mai élet forgatagában nem érvényesülhet, épp ez 
oknál fogva sorakozzatok zászlónk alá, amely a 
szociáldemokrácia felvilágosodását hirdeti, vagyis a 
társadalmilag stb. birtoktalanok felszabadításáért küzd.
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kavessegédek elhatározták, hogy szakegyletet alakíta
nak, első sorban az indította őket erre, hogv az ügy- 
nöki rendszert megtörjék és ne legyenek kernytelenek 
aprópénz híján, korgó gyomorral munka nélkül 
sétálni az emberi kor legvégső határáig. A szakegylet 
megalakulásáig az ügynöki rendszer azért mérgesedett 
el ismét, mert egy céltudatos szervezet híján, nem 
bírtunk tisztességes munkaközvetítéssel. Hozzájárult, 
hogy egyes szaktársak önajánlással, protekció haj- 
haszassal lenyomják a munka értékét, bebizonyítva a 
főnöknek, hogy még mindig lehet olcsó munka* 
anyagot kapni szervezet nélkül is. Eme tisztességtelen 
örült hajszának meg kell szűnni. Ma már céltudatos 
szei vezetünk van, amely kifejtette programmját és 
bevallott ellensege az ügynöki kizsákmányolásnak és 
munkaadói elnyomatásnak. Követeljük mindenütt a 
szabadnapot a munkanélküliek érdekében és üldöz* 
zuk a protekció lovagjait, mert azok, akik magukat a 
főnőknek felajánlják, vagy a szabadnapot eltulipános- 
kodjak, szervezetünk legnagyobb ellenségei.

Esküvők. Weisz Sándor szaktársunk, az újpesti 
<<Demokrata»-kaveház főpincérje múlt hó 12-én tar
totta esküvőjét Neumann Etel kisasszonynyal Buda-
k in ík  ' fT  +I 0vab.ba Perl Ern°  szaktársunk, a Pohlné- 

lzk,/'zetopincerje augusztus hó 12-én, délután
ír 2 °, a. ° '! ,tarí ja a dohány-utcai izraelita templom
a i "  eshuvojet Ar/ Margit kisasszonynyal. — Fogad
jak szaktarsi üdvözletünket. ё

Eljegyzés. Reichmann József szaktársunk el
jegyezte Neuwelt Cilka kisasszonyt Budapes ől -  
Fogadja szaktársi üdvözletünket. 1
.... Hűtlen főpincér. Lob lózsef a kőhánvaí 
Kozponti-kávéház főpincérje e hó 22-én, vasár паю a 
«losunggab, azaz 152 koronával megszökött. Lobner 
«A f°P'ncerek ovadékletéti társulatáénak (Erzsébet-
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körút 39. sz.) volt a tagja, amely banktól 200 korona 
óvadékkölcsönt kapott. Roth Kálmán kávés az óva
dékot az elsikkasztott 152 korona híján a banknak 
visszafizette, a hiányt a csoportnak kell megfizetni. 
Lobnert a sikkasztás után a fővárosban még nem 
látták és nem is tagja egyletünknek. Szaktársainkat 
figyelmeztetjük, ha bárhol fölbukkanna, maguk között 
ne tűrjék, vele ne dolgozzanak. Különben a szak
egylet részéről az ilyen fiók Kecskeméthy-gyakorno- 
kok munkát úgysem kapnak, hogy végre megszaba
duljunk a hozzánk nem való elemektől.

A maradiság apostolai. Legutóbbi számunk
ban «Főpincérek vigyázzatok!» cimíi közleményünk 
egyes főpincér szaktársaink között visszhangra ta
lálva, elítéltetett. Leszámítva a dolog fölösleges olda
lait, a szervezet érdekében mindenkinek el kell 
ismerni, hogy a főpincér és felszolgáló között különb
séget tenni nem szabad, mert egyik úgy, mint a 
másik, sürgősen rászorul a szociális szervezkedésre. 
Azokat a főpincéreket, akik az üzletekben (műhelyek
ben) ellentéteket fabrikálnak, nem a munkát, hanem  
a  szervezkedést illetőleg, akik denunciálnak, uszítanak, 
a szabadnapot meggátolják, szóval, akik a viszonyok 
változását és a kor szellemét megérteni nem akarják, 
teljesen rászolgáltak az öntudatos emberek megveté
sére. Mi a maradiságot üldözzük és azokat, akik 
kerékkötők, a szervezkedés poloskáinak tekintjük. 
Tudjuk, hogy vannak táskás és táskanélküliek is, ám 
tudjuk azt is, hogy vannak öntudatos főpincér és 
felszolgáló szaktársaink is. Aki nem bűnös, ne vegye 
magára, de a szervezet és annak igazi célja oly 
szent előttünk, hogy mi a bűnösöknek nem udvarias- 
kodhatunk akkor sem, ha mindjárt táskát is hordanak. 
Öntudatos főpincér és felszolgáló szaktársaink pedig 
fogadják elvtársi üdvözletünket.

Megyünk előre! A nagyváradi «Royal» kávé
ház egész személyzete magáévá tette a urifrakk-elle- 
nes mozgalmunkat és egy test, egy lélek, a frakkot 
levetve, helyette fekete sacco-kabátban dolgoznak. Nagy
váradi szaktársaink fogadják férfias magaviseletükért 
testvéri üdvözletünket.

Kipofozott cubringer. Pápai Sándor zug
ügynök magas tiszteletét tette a minap az Amor-kávé- 
ház tulajdonosainál, Strasser és Kanzler uraknál azzal 
a céllal, hogy egy fizetőpincért ajánljon, mert mint 
modotta: ha az ö  emberét elfogadnák, 200 koronát 
tudna keresni. A kávésok e tolakodó hiénának azt a 
feleletet adták, hogy ők jelenlegi fizetőjükkel, Schwarcz 
Sándorral meg vannak elégedve és ha fizetőre lesz 
szükségük, akkor majd a «Kávéssegédek szakegye- 
sületé»-hez fognak fordulni. A vigéc ezzel nem voft 
megelégedve. Kerülgette a kávéházat, zaklatta az 
ottani szaktársakat, furakodott, tolakodott, szóval, ; 
rettenetesen szeretett volna üzletet csinálni. A minap 
újból betolakodott a kávéházba és egyik szaktárstól 
azt kérdezte, hogy nem hiányzik-e talán egy felszol
gáló ? Schwarcz főpincér szaktársunk a tolakodásáról 
értesülve, a dolognak egyszerűen azzal járt a végére, | 
hogy a vérszopó piócát torkon ragadva, alaposan 
megpofozta és ha széjjel nem válaszszák, máma  ̂is 
pofozza. Az aktus után a «stöhrich» kirepült az ajtón.

Felhívjuk szaktársainkat, hogy mindenhol, ahol 
Pápai, Flaschner és Seidl zugügynök urak megjelen- j 
nek, őket a fenti minta szerint kiebrudálják. Érdekes, 
hogy Pápainak és Flaschnernek még engedélyük 
sincsen.

Csendélet a Fővárosi pavillonban. E cim
alatt a B. P. E. abból a faragatlan ügyből kifolyólag, 
hogy Kovács E. M., a Fővárosi pavilion vendéglőse

egy éthordóját bántalmazta, két levelet közöl leg
utóbbi hivatalos lapjában. Az egyik levélben Kovács, 
a másikban főpincérjei iparkodnak az ügyet oda 
jezsuitáskodni, hogy a szaklap szerkesztője csak a 
főnök és a pincér közötti jó viszonyt iparkodik meg
bolygatni. Ehhez a jezsuita szerephez a föp in cér urak, 
mint a főnök bizalmi emberei, természetesen oda
adták magukat, féltve az állásukkal járó koncot. A 
В. P. E. lapja becsületesen megfelelt az álszentes- 
kedőknek és válaszát igy fejezi be:

Ha az aláirt főpincér uraknak Stefanovitsnak személye, 
egyénisége avagy szakképzettsége meg nem felelt, miért vállal
ták vele a kollegiális szolidaritást addig, mig annak ez a pofo
zás véget nem vetett ? Ha Stefánovits nem elég értelmes szak
képzett pincér, miért tartotta őt Kovács ur a házonkiviili üzle
tekhez megbízottul ?

Mi hát ezzel végeztünk s a Kovács-féle pofozkodási 
ügyhöz a magunk részéről nincs szavunk. De ti, pincérek, most 
lássátok, igy viselik a főpincérek az érdekeiteket szivükön. Így 
nyilatkoznak a főpincérek, mikor egy bántalmazott kartársatok
ról van szó. Mi nem füzünk ehhez kommentárt. Hisz ti, pincé
rek, tudjátok értékelni a nyilatkozat becsét és a következtetése
ket is letudjátok vonni belőle!

A Fővárosi pavilion szervezett kávéssegédeit 
felszólítjuk, kisérjék figyelemmel Kovács vendéglős 
működését és ha kell, lépjenek akcióba éthordó 
munkástársaik érdekében.

Főpincér szaktársaink figyelmébe! Miután 
szakszervezetünk érdekében centralizálni akarjuk az 
óvadékkölcsönöket, felhívjuk főpincér szaktársainknak 
erre való figyelmét. A bank cime az elnökségnél 
megtudható. Célunk, hogy a választmány és az egye
sület főpincér tagjai egy erre alkalmas bankban cen
tralizálva, mint a bank (csoport) választmánya szere
peljen.

Figyelem, szaktársak í A szakegylet vezető
sége értesíti a tagokat, hogy Bettelheim  József volt 
pénzbeszedő állásától megvált és ezentúl a pénzbe
szedés az elnökség utján fog történni.

Felkéretnek a tagok, hogy a munkamegkönnyités 
céljából igyekezzenek tagdijaikat személyesen behozni.

Az elnökség.

Szervező bizottsági szemle.
A Népszava a pártgyiilés határozata alapján 

heti előfizetést nyitott a fővárosi elvtársak számára. 
E  célra levelező-lapokat bocsájtott ki, am elyeknek ára  
bélyeggel együtt 40 fillé r  és am elyek szerkesztőségünk
ben kaphatók. Aki egy ilyen levelező-lapot vásárol és 
annak rovatait kitöltve, beküldi a Népszava kiadó- 
hivatalának, az egy hétig rendesen, kihordó által, a 
lakására kap ja a lapot. A következő hétre az előfize
tést mindig a kihordónál kell megújítani. Elvárjuk 
tehát minden öntudatos, magyarul olvasni tudó szer
vezett kávéssegéd szaktársunktól, hogy a heti 40 fill, 
előfizetést ne sajnálja, mert e csekély összeggel nem
csak a lapot, hanem a célt is támogatja. Népszavánk 
nélkül hol volnánk mi, hol volna a mi mozgalmunk ? 
E valóban forradalmi lapnak köszönhetjük, hogy 
Magyarországon, hol az egyesülési és gyülekezési 
jogot semmibe sem veszik, elvétve azt mégis respek
tálni tartoznak. E lap nélkül tehát nem is létezhetünk 
kenyérért való titáni küzdelmeink közepeit, mert 
modern szakszervezeti mozgalmunkban egyedül csak 
a Népszavára, mint a mi sajtónkra  támaszkodhatunk. 
Sajtó és sajtó között különbség van. A szaktársak a 
polgári sajtót csupa szokásból csak a napihirek miatt
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böngészik és e közben teljesen a polgári lapok be* 
folyása alá kerülve, nézeteik, gondolkozásuk ferde 
irányba tereltetik. Polgári lapok csak polgárok részére 
Íródnak, csak a középosztály érdekeit védelmezik. De 
ki képviselné a mi érdekeinket, ha nem a Népszava, 
a mi lapunk.

A szervezett munkás épp abban külömbözik az 
indifferens munkástól, hogy a szellemi elnyomatás 
alul is felszabadulva, önálló gondolkodással meg bírja 
határozni — társadalmi helyzetét. A kávéssegédek 
pedig szervezett munkásoknak hirdetik magukat.

A csodabogarak. A mi szakegyesületünk felállítása 
hosszú évek kitartó küzdelmeinek az eredménye. Rájöttünk a 
múltban hirdetett álláspontunk ferdeségére, vagyis rájöttünk 
arra, hogy a mi érdekeink homlokegyenest ellenkeznek a 
munkaadók polgári érdekeivel. Atnig osztályhelyzetünket fel
ismertük és rájöttünk gazdasági elnyomatásunk és kizsákmá- 
nyoltatásunkra, örökös testvérharcok dúlták fel a kávéssegédek 
mozgalmait. A pincérek két pártra szakadtak, aszerint, hogy 
melyikben látták érdekeik képviseletét megnyilvánulni. Voltak, 
kik a főnökök pártjára álltak és a békés (?) szervezkedéssel 
vélték megoldhatónak a mindig nyomorúságosabb szociális 
bajokat, ellenben voltak, kik reálisan gondolkodva, az osztály- 
harcot követelték — azt hirdetve : nem lehet béke munkás és 
munkaadó között, mert gazdasági érdekeik ellentétesek !

És a józan ész, a reális felfogás győzött, amennyiben a 
kávéssegédek túlnyomó, intelligens többsége az osztályharc 
alapjára helyezkedve, megalakította a kávéssegédek szakegye
sületét.

És most a megalakulás, az öntudatra ébredés után milyen 
sokan vannak még közöttünk, kik nem voltak képesek osztály- 
tudatra ébredni. Közelebbről szemügyre véve szakegyletünk 
eme gyászalakjait, rájövünk, hogy azok bizony nagyobbrészt 
főnökeink bizalmi emberei és félnek nyíltan hirdetni a szerve
zett munkásság reális szervezkedését, vagy szellemi elnyomatás
ban élve: nem bírják önállóan meghatározni társadalmi hely
zetüket.

Szakegyletünk eme szalon-szocialistái érdekes tünetei a 
modern munkásmozgalomnak és ha érdekből állnak a főnökök 
pártjára, úgy radikális fellépéssel kötelességünk ártalmatlanná 
tenni őket, ha pedig tudatlanságból ellenségei a mi «szociál
demokráciánknak», — akkor tanítással kell odatörekednünk, 
hogy őket osztálytudatra ébresztve a kizsákmányolástól, szak
egyletünket pedig csodabogaraiktól megmenthessük.

A pártirodaloni és a szaksajtó. A pártirodalom meg
erősödése nagy befolyással volt a szakegyesületek életére. Sőt 
bebizonyított tény, hogy a pártirodalom fejlődésével a szak
egyesületek is megerősödtek és azok mozgalmaival viszont 
lépést tartott a munkás szaksajtó is. Ezelőtt három évvel pél
dául az összes munkás szaklapok példányszáma alig haladta 
meg a tizenkétezret, már 1904-ben túlhaladta a hatvanezret. 
A szakszervezeti tanács 1904 ben kiadott jelentése kimutatja, 
hogy akkor összesen huszonegy szaklapjuk volt a szervezett 
munkásoknak, ami máma már megkétszereződött. A «Kávés
segédek Szaklapja» egyedül már maga kétszer jelenik meg 
havonta számonkint 1000 példányban, ami egy évben kitesz 
24.000 példányt.

A munkás szaksajtó hatalmas fejlődése mutatja legjobban, 
hogy mennyire erősödött a modern szakszervezeti mozgalom. 
És ha komolyan mérlegeljük a számokat, ostobáknak vagy 
rosszindulatú embereknek kell lennünk, ha a pártirodalom és a 
szaklap igazi hivatását leakarnánk kicsinyelni.

Pedig soraink között számtalan szaktársak vannak, kik 
bohócok módjára szinészkedve, nem bírják felfogni szaklapunk
nak, mint egy modern egyesület «hivatalos közlönyének» agitáló 
és a szervezkedésben úttörő hivatását, kik kimosolyogják a 
pártirodalmat és azt hiszik, hogy fontosabb a szaklap hasábjain 
egy  ̂ ücitáció, egy börze- vagy kaució-spekuláció, egy-egy 
apró-cseprő személyes dolog vesszőparipáján nyargalni. Egy 
munkásegyesület szaksajtója arravaló, hogy az egyesület tagjai

nak közvéleményét gazdasági és társadalompolitikájában kifeje
zésre juttassa, hogy agitáljon, tanítson, az ostobákat és rossz- 
indulatuakat pellengére állítsa és ostorozza. A Budapesti Ká
véssegédek Szakegylete Budapest szervezett kávéssegédeinek a 
tulajdona és igy a szakegylet hivatalos közlönye a — «szerve
zett kávéssegédeb — tulajdona, nem pedig egyes ostoba fráte
reké, kik képtelenek megérteni az osztályharcot. A szervezett 
kávéssegédek közvéleménye pedig máma ez: Terjesszük a 
pártirodalmat, pártoljuk szaksajtónkat és minden fegyverét a 
szervezett munkásságnak, akik a mi érdekeinkért harcolnak a 
kizsákmányoló kapitalista tőkével szemben. A mi lapunk a 
szervezett munkásság történelmi harcának a szolgálatában áll és 
mi az ostoba bohóckodást és kerékkötést — a maradiságot 
nem csak elitéljük, hanem üldözni fogjuk, amíg csak élünk és 
lélegzünk!

A bizalmiférfi-rendszer könnyebb megoldá
sának érdekében a szervező bizottság blankettákat 
bocsájtött ki Budapest összes kávéházaiban. Felkérjük 
a szaktársakat, hogy az üzletekben a blanketták lelki- 
ismeretes kitöltésére nagy gondot fordítsanak és azt 
a megválasztott bizalmiférfiuval hétfőn d. e. 10 órára 
az egyesület helyiségébe beküldjék. Szaktársak, előre !

Züllött állapotok. A mi szervezkedésünknek 
legelemibb kérdései: követelése annak, hogy min
denki tagja legyen a szervezetnek, a szabadnap és a 
munkaközvetítés autonómiája és betartása. Legutóbbi 
számunk hivatalos kimutatása fényesen mutatja a mi 
züllött állapotunkat a maga meztelen valóságában. 
Még egy kifogást, még egy fügefalevelet sem talá
lunk erre a meztelen igazságra. Üzletek, melyekben 
8— 10 szaktársunk dolgozik, csak két tagot bírnak 
felmutatni. A szabadnapról ne is beszéljünk. Bezzeg, 
ha kiesnek az üzletből a kolléga urak, kinyílik a sze
mük és szívesen belekapaszkodnának egy erős szer
vezetbe, olyankor belátják, hogy ők legkevésbé urak, 
hanem páriák és közönséges rabszolgái Tulipániának 
és mint forgalmi eszközei a kávéházaknak, sokkal 
nyomorultabb áruk a tőke piacán, mint bármelyik 
bérmunkás embertársuk, mert mig azokat hatalmas 
szervezetük megvédi és ellen tállási pénztáruk meg
menti az éhenhalástól, bátran indulhatnak harcba a 
tőke ellen, addig a kávéssegédek nagyobb része, bár 
tagjai az egyletnek, az ellentállási alapot, ahogy ők 
mondják, — hazafiságból (?) támogatni nem akarják. 
Minden öntudatos kávéssegéd fonjon tehát ostort és 
korbácsolja ki köréből azokat a sarkantyus vitézeket, 
akik csökönyösségükkel megnehezítik rabszolgaságunk 
megszüntetését és hozzájárulnak a züllött állapotok 
föntartásához. Az ilyen hazafiakra nincsen szükségünk.

Az ellentállási pénztárba Herzfeld Gyula 
főpincér szaktársunk az Ujházi-kávéházból 4 korona 
50 fillért gyűjtött. E lőre!

Becsüld meg a szervezetet Herlinger Miksa 
az Emkében volt alkalmazva és mint aféle neveltje 
egy ósdi, korhadt rendszernek, állandóan lekicsinyelte 
szervezetünk komoly osztályharcát. Bár tagja volt az 
egyesületnek, de osztálytudat hijján, szervezett mun
káshoz nem méltóan, a vele dolgozó munkástársára, 
Fischmann Gyulára árulkodott, amiért az az Emké
ben kenyerét vesztette. Az Emke öntudatos, szerve
zett kávéssegédei^ erre kijelentették, hogy Herlingerrel 
nem dolgoznak és ha ki nem lép, valamennyien be
szüntetik a munkát. Herlinger Miksának tehát ki kel
lett lépnie, látva a testvéri szolidaritás ily öntudatos 
megnyilatkozását. Herlinger megígérte, mint lenti 
bocsánatkéréséből is látjuk, hogy ezentúl szervezett 
munkáshoz illően fog viselkedni. Tanulság: ne áská
lódj munkástestvéred ellen és — szervezeted érdeke 
minden egyéb érdeked fölött áll.
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Bocsánatkérés. Alulírott kijelenteni, hogy a velem dol
gozó és szenvedő munkástársaim ellen többet nem fogok árul
kodni és tőlük ezennel ünnepélyesen bocsánatot kérek. Kijelentem, 
hogy a «Budapesti Kávéssegédek Szakegyesületét», mint az 
érdekeimért harcoló igazi szervezetet, becsülöm, a szervezett 
munkások küzdelmeit tisztelem és ezentul minden erőmmel oda 
fogok törekedni, hogy azt anyagilag és erkölcsileg minél jobban 
támogassam.

E nyilatkozatot a «Népszavá >-ban, a «Kávéssegédek», 
valamint a «Kávéfőzők Szaklapjáéban kívánom, hogy meg
jelenjék.

Herlinger Miksa, 
kávcssegéd.

Hébel Mihály kávés úrról van szó, akit igazán örömmel 
mutathatok be mint a munkások barátjának. Ő volt az, aki 
mikor alkalmazottai a frakk kérdésben hozzá fordultak, elsőnek 
azt mondotta, hogy az ügyet szívesen pincéreire bízza, járjanak 
olyan ruhában, amilyenben nekik tetszik. Ő az, aki a szabadnap 
betartását nemcsak hogy nem ellenzi, hanem személyesen gon
doskodik ennek betartásáról stb.

Igaz hive

Tisztelt, szerkesztő szaktárs !
Kérném az alábbi sorok közlésére :
Végre mégis kibújt a szög a zsákból. Kezdik belátni a 

budapesti kávéssegédek is, hogy helyzetük tűrhetetlen a mai 
formájában. Érezni kezdik, hogy nekik is van joguk ahhoz, 
hogy emberek közé számítsák magukat és belátták végre, hogy 
csakis a szervezkedés mentheti meg őket a további kizsák
mányolástól.

Felvették a harcot az őket kizsákmányoló tőke ellen, ki
bontották azt a zászlót, amely zászló csak dicsőséget és tiszte
letet hozhat nekik az összes szervezett munkások előtt!

Sorakozni kezdenek a szociáldemokrácia csalhatatlan 
zászlója alá.

Előre elvtársak, munkálkodjatok, mutassátok meg, hogy 
ti is igaz, őszinte harcosai vagytok az öntudatos munkások küz
delmének, a modern kultúrának ! Láng Soma,

HIVATALOS RÉSZ.
Értesítés. Folyó évi július hó 24-én tartott választmányi 

ülésből kifolyólag, a választmány figyelmezteti az egyesület 
tagjait, hogy minden a közvetítéssel összefüggő ügyek vezetésé
vel ügyvezető alelnök bízatott meg.

Az utóbbi időben felmerült pártoskodás, amely a hely- 
közvetitéssel megbízott hivatalnokok körül támadt, teszi indo
kolttá a választmány ezen intézkedését, lehetővé téve ezáltal a 
tagok jogainak érvényesülését, hogy egy a közgyűlés és igy 
közvetlen a tagok által felelősségre vonható jogi személy, 
legyen felelős a tagok mindennemű igényeinek igazságos és 
méVányos kielégítéséért. Neumann Károly, elnök.

Figyelmeztetés. A szaktársak hanyagsága miatt a lap 
expedíciója rendkívüli nehézségekbe ütközik, mert lakásváltoz* 
tatásukat sohasem adják a kiadóhivatal tudomására. Felszólítjuk 
Bajer Frigyes, Nagy István, Németh Vince, Molnár Bertalan, 
Schrancz Adolf, Batky József és Deutsch Arthur szaktársakat, 
hogy pontos lakcímüket haladéktalanul kiadóhivatalunknak be
jelentsék. Amig ezt nem teszik, lapot a részükre nem küldünk, 
mert a postahivatal «ismeretlen», «elutazott» vagy «elköltözött» 
megJegyzésekkel lapjukat állandóan visszaküldi. Felkérjük azokat 
a szaktársakat is, kik nevezettek pontos lakhelyét tudják, kiadó- 
hivatalunknak bejelenteni szíveskedjenek.

A bizalmiférfiak minden hétfőn szokott helyen jelen
jenek meg rendesen, tekintettel az ügyek horderejére. Rendez
zük a pártadót és ellenállási alapot az üzletekben és őrködjünk 
a szabadnap becsületes betartása felett ott, ahol azt már nagy 
nehezen kicsikartuk.

A választmány ülései. 1906 julius hó 13-án, délelőtt 
10 órakor tartott rendkívüli választmányi üléséből. Elnök fel
olvassa Keszey és társainak kérvényét egy rendkívüli választ
mányi ülés tárgyában. Keszey előadja panaszát és annak rövid 
tényállását. Stancsu kávésnak egy nappali fizetőre volt szük
sége, mit az egyletnek bejelentett. Hanisch őt küldte (Keszeyt). 
Hanusz azonban a bemutatásnál kijelentette, hogy a fizetőpincéri 
állást már betöltette. Ez ügyben a szervező bizottság nyomozást 
indított. A vizsgálat kiderítette, hogy egy Linczmayer Gyula 
nevű fizető lett Stancsunál alkalmazva. L. kijelentette, hogy őt 
Vass Samu ajánlotta és ezt V. S. névjegyével bizonyíthatja. 
Krausz ezek után kimutatja, hogy L.-t nem V., hanem Éger 
Gyula közvetítette, amit Éger nyilatkozata, valamint könyvei 
bizonyítanak. Linczmayer az egyesület vezetőségét bitang és 
gaz módon meghazudtolta, Vass Samu tehát teljesen ártatlan. — 
Következett a munkaközvetítők állása felett való döntés titkos 
szavazással. — Vass Samura szavaztak 16-an, Hanisch Pálra 
13-an, Vass Samut tehát három szótöbbséggel megválasztott 
munkaközvetítő ügyvezetőnek elnök kihirdeti. — Több tárgy 
nem lévén, az ülést bezárja.

A választmány folyó hó 24-én tartott rendes ülésé
ből. Jelen nem voltak: Szalay Lajos, Récsei János, Löwy Ferenc, 
Sziringer Pál és Hoffmann Ede. Elnök konstatálja az ülés hatá
rozatképességét és azt megnyitja. — Schwarz Béla a napirend 
előtt felszólal az ellen, hogy a bizalmiférfi és szervező bizottsági 
ülésekről a választmányi tagok ki lesznek utasítva. Krausz 
hivatkozik a többi szervezetekre és bebizonyítja, hogy a bizott
sági üléseken választmányi tagoknak, ha nem tartoznak abba a 
bizottságba — résztvenni nem szabad. Vigh a szaklapot ki
fogásolja, hogy az a választmányi ülések tudósítását nem hozza 
rendesen. — Weisz Dani a szaklapban azt kifogásolja, hogy 
társadalomtudományi műveket hirdet. — Boór mint felelős szer
kesztő jogosnak találja Vigh reklamációját, tévedés azonban a 
szerkesztőséget hibáztatni, mert a választmányi ülések tudósítása 
nem jelenhetett meg, miután a jegyzőkönyvek hitelesítve nem 
vollak. Ami Weisz Dani indifferens felszólalását illeti, arra nem 
tartja érdemesnek a választ, mert minden választmányi tagtól 
elvárja, hogy tisztában legyen a munkásszaksajtó és a párt
irodalom céljával. — Farkas bejelenti a megnyitó ünnepély 
keretében történő Braun Sándor arcképének a leleplezését. A 
választmány ezt lelkesedéssel tudomásul veszi és Grünwald 
Ödönnek a kép festéséért jegyzőkönyvi köszönetét szavaz. — 
Bemutatja Vass Samu lemondó levelét. A választmány egy 
öt tagú bizottságot választ az ügy vizsgálatára, melynek jelen
tése után a választmány végérvényesen határozni fog. — Több 
tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.

Minden öntudatos kávéssegéd tagja a 
Budapesti Kávéssegédek Szakegyletének.

Deutsch Alfréd
B u d a p e s t ,  K irá ly-u tc a  34. szám .

ö ,  arany-, ezüst- és ékszer-raktárát.
Törött arany, ezüst és drágakövek a legm agasabb árban megvétetnek. 
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