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A  t i l a l m i  t ö r v é n y  é s  a  s z a b a d  fentartásunk érdekében. Azon egyesület, amelyik eme
J  , « » tilalmi törvényt megsérti, annak egyesülete

SZ crV C Z C t. hamisítatlan magyar sáros csizmával úgy föl lesz rúgva
* Az egyesületekben egynéhány kevés sze- mint a polyva!

mély bírja társai bizalmát; ha valamely az iparra Mi Budapest kávéssegédei megtanultuk ismerni
инлп сГ’к ^ уЬеп a/ e8>;le'be" vagy valamely a tilalmi törvényt a maga fügefalevélnélküli meztelen-

mely///«///ffl/í Ĵv/^egbeszéiés'^öHént é f f  város- ség ében> Tisza lstván szabadelvű kormányzása alatt, 
ban köztudomásúvá lett, úgy ezen férfiaktól várják, Egyesületünket felrúgták, jogainkat elkobozták, a harc- 
hogy megállapítsák, mi történjék és puszta intésük vonalban álló munkástestvéreinket börtönökbe lök- 
adja meg nékik a/, utasítást. Annak folytán csele- dösték a magyar polgári társadalom kávéháztulajdono-
egjéní, а м к а Г Й л sa*"alj. gúny kacagása közepette. És Budapest munka- 
egyébként kellemetlenségbe kerültek. Ha az ügye- nélküli kávessegedemek gyermekei hiaba nyújtottak 
két úgy kellene megbeszélniük, a m i n t  azt a f i n o m  ki sovány kezeiket — kenyérért, a magyar osztály- 
urak maguknak elképzelik,úgy sohasem hozhatnának állam vezérvármegyéjének» urai befogták füleiket,

ozatokat. brands Шаге. Iiogy azt mondhassák: süketek vagyunk, nem hallunk
(B.) Ezeket az örökké emlékezetes szavakat semmit!

Francis Place polgári politikus és angol képviselő irta De tanultunk mi mást is. Megszűntünk Fejbólintó
1824-ben, mint a koaliciószabadság előharcosa. És Bálintok lenni, megszűntünk hinni a törvények ere- 
a magyar osztályparlament az angol erkölcsökre és jében a mi javunkra, megismertük a tilalmi törvény 
viszonyokra előszeretettel hivatkozó vezérvármegyéje erejét a kiváltságosok» javára és ezzel egy csapásra 
Pestvármegye, 1906-ban kormányrendeleti utón akarja megismertük a munkaviszonyaink befolyására az egye- 
eltiltani: hogy bármely egyesiiet vendéglőben vagy kávé-dűl üdvözítő utat: a szabad szervezetet. És ezzel a
házban tarthassa gyűléseit és addig is, t/iig az egye- szabad szervezettel tiltakozunk a kormány ama eljárása 
süteti jo g  törvényesen szabályozva nincs, a természet- ellen, hogy a mi szervezkedésünket megakadályozza. 
ellenes utón alakult egyesületek működése felfiiggesz- Öntudatra ébredtünk! Osztálytudatra ébredtünk! Nem 
tessék. engedjük meg, hogy törvényekkel és rendeletekkel

Tehát a munkásság egyesülési joga még ma is megfoszszanak bennünket a szervezkedés lehetőségé- 
bitangabb jószág Magyarországon, mint volt majd- tői. Budapest kávéssegédei az egyesület keretén kivid 
nem száz évvel ezelőtt Angliában. Mi kávéssegédek, szakla|jjuk köré tömörülve, megalkotják szabad szer- 
mint a jogfosztott munkásság egy rétege, a magyar vezetüket, készülnek eljövendő nagy harcaikra, műkö- 
agrárbetyárizmus élelmiszer-uzsorája és a háziuzsorás- désbe lépnek jogaiknak fokról-fokra való kicsikarásá- 
kodást iparszerüen űző háztulajdonosok merkantil- ért és eme eljövendő nagy harcok költségeinek a 
betyárizmusa folytán, no meg kedves főnökeink fele- fedezésére adakozás utján megcsinálják önként, minden 
baráti szeretete folytán, kik a pincér munkaerejét a presszió nélkül, öntudatosságuk erejénél fogva 
kapitalizmus leghitványabb árucikkévé préselték le, a «ellentállási pénztárukat.» Es a szervezetben «egynéhány 
nagyközönség kegyes humanizmusára bizva üzleteik kevés személy bírja társai bizalmát» mondja Francis 
forgalmának biztosítására szükséges munkaerő gazda- Place. A kávéssegédek szabadszervezetének ezen egy- 
sági létfentartását mi is kényszerítve voltunk Francis néhány kevés személye a «szervező bizottság», amely 
Place szerint, létfentartásunk biztosítására, egy egye- a szabad szervezkedés élén állva a maga törzskará- 
sület keretében tömörülnünk, dacára, hogy Magyar- val, a bizalmi férfiakkal, szembeszáll az osztálybetyá- 
országon, ebben a tejjel-mézzel folyó kánaánban szü- rizmussal, azzal a természetellenes nagyúri delirium 
lettünk emberképpel a világra. tremensben szenvedő betyárizmussal, amely az alko-

Benyujtottuk tehát alapszabályainkat és azok holtól meghibbant agyvelővel rémképeket lát és a 
végigjárva a magyar közigazgatás hivatalos ökörutját, kuponok vagdosásától kifáradt kezeit pénztárcáikra 
tizenöt hónapi vajúdás után visszaérkeztek a méltó- szorítva, rekedt hangon «természetellenes utón alakult 
ságos belügyminiszteri klauzulával ellátva: munkanél-egyesületeknek» ordít ki bennünket ő, a minden élet- 
kiili segélyben az egyesület tagjait nem részesítheti, hanyilvánulásában elfajult, perverz és természetellenes 
azok összebeszélés (sztrájk) folytán a munkát megta- csőcselék! Ha valaki, mi pincérek ismerjük a vár- 

gadjákTehát a személyes szabadság ökölbe szorított megyéket alkotó uraink természetét. Az éjjeli Buda- 
kézzel orronvágva, nyíltan tudomásunkra adatik, hogy pest tisztességes kávéházainak nem egy hangfogó 
a munkaadóknak ipartársulataikban szabadságukban kárpittal bevont ajtaját tettük be egy-egy vezérférfia 
áll élvezni a koalíció-szabadságot, de nekünk jogtalan, után a «nemzet elej'é»-nek. . . .  ...
tehát hazátlan bitangoknak, nem szabad egyesülnünk, Ismerjük tehát okét egyéni viszonyaikban es
koalíciókat alkotnunk, saját társulatunkban, saját lét most már ismerjük őket mindennapi -  egyéni mun-
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kainkban is! Szervezetünket nem engedjük, inert ez 
a ml ügyünk! És rni Francis Place-val mondjuk, aki
az ő emberük volt: «ha ügyünket úgy kellene 
beszélnünk, amint azt a finom  urak maguknak 
zelik, úgy sohasem hozhatnánk határozatot.

Mi pedig már határoztunk: «Kávéssegédek, készül
jetek, szervezkedjetek!

Múlt és jelen!
Igazán nem tudom elgondolni, ébren vagyok-e 

vagy álmodok? Nem merek régi álmaimnak hinni, 
hogy a budapesti kávéssegédekre is elkövetkezett az 
az idő, midőn felismerik önönmagukban az egész 
embert.

Tehát belátják már azt, ha valamit ki kell vinni 
a saját érdekükben, csak úgy érhetik el, ha tömörül
nek egy táborba, egy test és egy lélek lesznek, egy
öntetűen, egyakaratulag, bátran, akadályt nem ismerve, 
egy férfi teljes erejével, elszántságával lépnek a tett 
mezejére, hogy az eléjük gördülő akadályokkal meg- 
küzdhessenek, hogy azt az utat, melyet nekik a ter
mészet mint embernek megjelölt, megtisztítsák és tisz
tított utakon járva, jogaikat az egész vonalon kivívják 
és azt maguknak, mint a munka tőkéjét gyümölcsöz- 
tessék. Ilyen nehézségekbe ütköző munka, fájdalom 
még ez a mi szemünkben gyűlöletes /raM-kérdés 
megoldása is, mely nem támadja a munkaadó pén
zeszsákját, csak éppen némelyek a fentnevezettek ön
kényének a megtörését jelenti; és máris hogy fel- 
zudulnak: nekik nem kell az öntudatos, saját lábán 
járó, saját józan eszével gondolkozó munkás, hanem 
igenis az «Önműködő», magyarul megmondva az 
«Automata», melyet ha felhúznak, mozgásba jön a 
felhúzó akaratából és hogy élő példával is éljek, mint 
az igavonó barom, csak azzal a különbséggel, hogy 
az igavonó baromnak emberies gazdája a jól lakásig 
enni és inni ad és vasárnap, mikor «0» mint gazda 
pihen, barmát is pihenteti. Ami munkaadóinktól azt az 
úgynevezett isteni adományt, melyet a világ teremtése
kor törvénybe iktatott, fokról-fokra, pontról-pontra, 
mint egy modern várat úgy kell megostromolnunk és

2. oldal

A haza.
Irta: Csizmadia Sándor.

Gyula barátunk igen derék, okos és felvilágo
sult ember. Bár még fiatal, széles tudás fölött rendel
kezik, legalább igy mondják róla összes jóbarátai és 
ismerősei. A napi kérdésekhez épp olyan kitünően hozzá 
tud szólni, mint ahogy jól ismeri a különféle társadalmi 
törekvések körül csoportosuló irányzatokat. Szóval, a 
kisujjában vannak az összes modern tanulmányok.

— Nagy talentum és amellett kitűnő hazafi! 
jegyezte meg egy közös barátunk.

Nagy talentum és am ellett!... Miért amellett? 
Nem tudom miért, de sohasem tűnt még föl előttem 
olyan különösnek a talentumság és hazafiság ilyen 
egymássali szembeállítása. Hát a talentum nem fér 
meg a hazafiságban, vagy a hazafiság a talentumban, 
hogy igy külön kell őket választani ? Hiszen nekem 
erről meg volt már régen a magam fölfogása, de hát 
ez a Józsi éppen olyan jó hazafi, akárcsak Gyula s 
mégis igy beszél. Talán ösztönszerüleg degradálja a 
hazafiság fogalmát a talentumé alá, anélkül hogy tudná, 
tulajdonképpen mit csinál? Lám, lám, a haladás szel
leme nem hagy érintetlenül senkit. És milyen finoman 
foglalja el a maga helyét!

Kegyetlen gondolatom támadt.

a győzelmet, amely isteni adomány, tehát minden em
bernek joga van hozzá, kicsikarnunk.

Amint végigtekintek a Budapesti kávéssegédek 
szakegyesületének alig két hónapi működésén, arra 
a meggyőződésre jutok, hogy ezen rövid idő alatt 
többet ért el százszor, mint az összes egyesületek, 
melyek csak egyletesdit játszottak, együttvéve egy 
ötöd évszáz alatt.

Keressük már most ezek okait és igen egyszerű 
a megoldása, mert még eddig az összes vezérek, akik 
bennünket vezettek, mindig a munkaadókban keres
ték a hibákat, azok szemeiben meglátták a szálkát is, 
mig a saját és azon fegyelmezet, öntudatlan sötét
ben tapogatódzó hordákat, melyeket vezettek, még a 
gerendát sem.

Nem nevelték őket, nem csináltak belőlük a 
mai kornak megfelelő öntudatos egész embereket 
(mikor ők maguk is tudatlanok voltak), nem oktatták 
őket arra, hogy emberekhez méltóan tisztességes és 
józan munkások legyenek és ezek után joggal meg
követeljék az emberi mivoltuk elismerését, a tisztessé
ges munkának természetesen a tisztességes árát is !

Oh, ők nem igy tettek, hanem jezsuita kolduló
barát módjára mentek a munkaadókhoz könyörögni, 
rimánkodni, férfiúhoz nem méltó vén asszony módra 
siránkozni, hogy ennek a szolgalélekkel biró gerinc
telen, öntudatlan hadnak valamit kikunyeráljanak és 
természetes is, hogy ezen vállalatuk mindenkor kudar
cot vallót a jól centralizált tőke ellen; egyszer-más- 
szor meghallgatták őket, de mikor a sok koldulásuk 
kényelmetlenné vált, egyszerűen kiebrudalták őket.

ilyenek voltak a régi vezetők, kik igen jól tudtak 
rosszul gazdálkodni, de nem tudtak tisztességes mun
kásanyagot előállítani; ezt látták az igen tisztelt munka
adók, természetes a rosszért jót nem adhattak.

De most szólok Önökhöz, igen tisztelt munka
adók : éz a régi korhadt elavult szellem megszűnt! 
Mi igenis csakis józan, tisztességes és fegyelmezett 
művelt munkást adunk és nevelünk önöknek és csakis 
önöknek, melynek minden egyes tagjáért a felelősséget 
magunkra vállaljuk. Ellenesetben őket a legszigo
rúbban, mint erkölcsi testület megfenyítjük, tehát ezek

— Te, Józsi! — szóltam — mondd csak, mi is 
az a hazafiság tulajdonképpen ?

Lassan ballagtunk a falutól kissé távol eső mezők 
között, élvezve az ősz nagyszerűségeit. Eddig olyan 
témák körül forgott beszédünk, melyhez nem igen 
kellett gondolkoznunk; sőt sokszor talán nem is 
tudtuk, mit is beszélünk. De most Józsi hirtelen 
megállott.

Hogy jut eszedbe most ez a kérdés ?
felelte.

— Sokat beszélnek mostanában erről, szeretném 
hát tudni, mi is az a haza, meg a hazafiság ?

— El akarod velem hitetni, hogy te azt nem 
tudod ?

Szó sincs I óla. Csak úgy gondoltam, hogy 
mást-mást értünk alatta. A fogalmakat szeretném tisz
tázni : tudod, barátom, ez sohasem árt. Mondd csak, 
milyen érzést nevezel te hazafiasnak ?

Sohse tisztázzunk mi semmit. Főképpen pedig 
te ne okoskodj, hanem beszéljünk valami okosabbat és 
komolyan.

A legkomolyabban beszélek. Te, mint jó hazafi, 
nem mulaszthatod el az alkalmat, hogy egy tévelygő 
honfitársadat fölvilágosítsd.

Józsi gondolkozni látszott. Valószínűleg nem a 
kérdés fölött, hanem azon, hogy én nem űzök-e tréfát
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nevében mi nem is könyörögjük és kímveHlinL- 
okét megillető jogokat, l/auen?1 igenis Щ  m2  
,,ed.g .gaz. vezérekhez méltóan, minden egyes jogof 
követeléseinket. melyeket ha önként megadnak miivel 
emberekhez méltóan köszönettel, de viszont a tőlünk 
m egtagadó t jogain kért bátran félelmet és határt nem 
ismerő elszántsággal sikraszállunk. Vagy győzünk 
és mint emberekhez méltóan élni fogunk, vagy 
elhiilunk a küzdelem mezején, de akkor is bátran 
védekezünk az utolso leheletünkig!

De azt ne gondolják az igen tisztelt munka- 
adok,_ ha mi elhultunk, hogy ők győztek; ez már 
többe soha sem fog bekövetkezni, mert utánunk 

jönnek uj szazak és ezrek, melyek feltartózhatatlanul 
fognak előretörni a kitűzött szent cél felé.

Krausz Ferenc.

Szakegyesületi Szemle.
Felebaráti szeretet. А «М. V. és Kávésiparból» 

vesszük a következő sorokat:
A budapesti kávésaz 1905. évi 

december hó 11-én tartott rendkívüli közgyű
lésében módosította alapszabályait avégből, hogy 
módjában álljon az ipartársulati munkaközvetítőt 
életbeléptetni. A kereskedelemügyi miniszter most 
küldötte vissza a módosított alapszabályokat, 
ellátván azokat a jóváhagyási záradékkal. Ily 
módon most már meg van a törvényes alap 
arra, hogy az ipartársulat saját munkaközvetítőjét 
— ha arra szükség lesz — bármikor életbe
léptethesse.
A kávéháztulajdonosok koalíciója tehát módosí

totta alapszabályait, hogy módjában álljon az ipar- 
társulati munkaközvetítőt életbeléptetni. Az «urak»
azonban nem léptetik életbe, — óh nem, csak elrak
tározzák egy jobb időre ha arra szükség lesz. A
kávéházak rabszolgái pedig vágódjanak hasra a fele
baráti szeretet ily puritán megnyilatkozása előtt, mert 
ki abban kételkedik, hogy a 80"/,,-kai dolgozó kávé
házak urai nem humanizmusból csaptak föl cupringer- 
nek, az megérdemli, hogy hétköznapi neve elé a

«Jakab prédikátumot bigyesszék, esetleg kitoloncolják, 
de legalább is beárulják egyesületét Tisza Pisti utódjá
nál, a — nemzeti demokrata — Andrássynál a keleti 
indóházban.

Az a nyulfarok, melyet Magyarországon egyesü
lési jognak neveznek, még mindig nem elég meg
nyirbált a kávésipartársulatnak sem; az az abszolutiz
mus, melyet Magyarországon nemzeti demokráciának 
neveznek, kezdi öltögetni a kávésipartársulatban is az 
о nacionalista nyelvét — a kávéssegédekre, kik fel
ismerték az osztályharc alapján álló munkásszerve
zetek erejét, kezet fogtak minden országok szervezett 
munkásságával.

Mi tehát a főnökök hátultöltős puskáiknak vak
töltéseitől meg nem ijedünk. Mi modern fegyverekkel 
küzdünk és igazán szeretnénk, ha ők már ma feállita- 
nák: «a kereskedelemügyi miniszteri jóváhagyási zára
dékának (?) törvényes alapján  álló munkaközvetítőjüket. 
Ez lerántaná azt a patriarchális leplet, melylyel kizsák
mányolásukat letakarják, ez felrázná a pincérség tes- 
pedő erőit és talpra állítaná azokat a kávéssegédeket 
is, kik eddig tulipános naivsággal hittek a főnökök 
jóakaratában és patriarchális viszonyában. Az ő munka
közvetítőjük csak levezető csatornája lenne annak a 
piszoknak, melyet a mi szervezkedésünk gazdasági 
harcában mint salakot kidob. Szervezett kávéssegéd 
és kávéfőző: tehát tisztességes munkás hozzájuk sohsem 
fordulna, hanem csak olyan elem, amely mint perditák 
kitartottja tagunk sohsem lehet, vagy egy-két indif- 
ferens — tanulni nem akaró keresztény vagy zsidó 
(nemzeti) szocialista alak — és végül az ő bizalmi- 
férfiaik. Ezt a , , társaságot“  szívesen átengedjük — az
ipartársulati munkaközvetítőnek.

Figyelem, kávéssegédek! Felhívjuk műkedvelő 
és dalárdában való közreműködésre alkalmas szak
társaink figyelmét, hogy szakegyesületünk kávéfőző 
szaktársainkkal közösen akarja dalárdáját szervezni. 
Azok a szaktársak, kik erre alkalmas hanggal bírnak, 
jelentkezzenek szerkesztőségünkben a további teendők 
megbeszélése céljából. A kávéfőző szaktársak dalárdája 
minden csütörtök este 8 órakor tartja próbaestélyeit. 
Karmester: Erkel Sándor.

vele ? Egyáltalán nem tudta elképzelni, hogy én ne 
tudnám, mi az a hazafiság. Viszont azzal tisztában 
volt, hogy valami nagy hazafi hírében nem állok. Sőt 
azt beszélik rólam, hogy a hazának ellensége vagyok. 
Hátha most ebben a pillanatban valami gyengeség 
szállott meg és sikerülne engemet jobb útra térí
teni ? így gondolkozott Józsi és ez döntő volt reá 
nézve.

I lát csakugyan azt akarod tudni, mi az a 
hazafiság ? kérdezte.

Természetesen! feleltem.
No, erről nagyon könnyen fölvilágositlak. 

Szeretnünk kell azt a földet, amelyen élünk. Ez az 
egész hazafiul' érzés.

Úgy? Eszerint, ha Oroszországban élek, mond
juk csak egy hét óta is, akkor Oroszországot kell 
hazámnak vallanom ?

__ Dehogy! Azt a földet szeressük, amelyen
élünk és amelyen apáink vére folyt.

— Ez már valami más!
No, látod! Ahol a mi őseink szenvedtek, 

köuyet, vért és verítéket áldoztak ezernyi szenvedés 
között, ahoz a földhöz kell ragaszkodnunk.

Te, Józsi! hiszen te akkor hazaárulo vagy!
Hogy*hogy ? — kérdezte meglepetve.
Te zsidó vagy és a te őseid valahol a kele- |

ten áldoztak legtöbb könyet, vért és izzadtságot! És 
te még sem azt a földet szereted most!

— Ez bolond beszéd! Mi magyarokká lettünk 
az idők folyamán és most már a mi őseink nem a 
zsidók, hanem a magyarok.

— Hm! Ez furcsa; de nem bánom, legyen úgy. 
Tehát ahoz a földhöz kell ragaszkodnunk, amelyen a 
magyarok őseinek, vagy mondjuk, a mi újabb őseink
nek verejtéke csurgóit ?

— Igenis!
— Tehát Kis-Ázsiához ?

Kérlek, ne darálj össze ostobaságokat! Nem 
tréfálunk, hanem komolyan beszélünk komoly kér
désekről.

— Nem Kis-Ázsiában szenvedtek a mi magyar 
őseink ?

— De vannak változások, amelyek . . .
— Szóval, azt akarod mondani, hogy idők múl

tával nemcsak uj ősöket, de uj hazát is adoptálhatunk 
a magunk számára. Vagyis egyszerűen kinevezünk a 
magunk számára ősöket és hazákat?

De kérlek, hiszen te . . .
Várjál csak! . . . Arra vagyok még kiváncsi, 

hogy bizonyos ősökhöz és bizonyos hazához mennyi 
ideig vagyunk kötelesek ragaszkodni és mikor van 
jogunk helyettük újakat választani ? Ki állapítja meg
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Halálozás. Pollacsek Jakab szaktársunknak meg
halt három hónapos kis fia, Árpád, a proletárbetegség, 
a tuberkulózis leküzdhetetlen betegségében. Temetése 
e hó 5-én délelőtt 9 órakor volt a rákosi temetó'ben.

A likőrök tündére. Magas, nagyhatalmi állást 
töltött be Tihacsek Mariska, kisasszony, lakik Ullői-ut 
91. sz. földszint 5. — Ő nagysága, tudniillik őr
angyala, tündére volt a Folie Bergeres kávéház liquör- 
jeinek, vagyis közönséges profán, csáringer nyelven 
mondva: kaszirnő. Ahogy őnagysága ülni szokott a 
trónon, pardon a kaszában, akurát úgy képzeljük mi 
magunknak a mennyországot — nagyban, az angyalok 
seregével.

Tihacsek Mariska kisasszony, lakik Ullői-ut 91. sz., 
földszint 5, annyira beleélte magát szerepébe, hogy 
már bosszúálló angyalnak képzelte magát. О nagysága 
kijelentette ugyanis a kávéház közönséges csáringerei- 
nek, hogy vagy úgy táncolnak ahogy ő fütyül (óh te 
angyal) vagy pedig úgy kilóditja őket a menyország
ból (értsd a kávéházat, a szedőgyerek), hogy csak 
úgy kelebóládzik a lábuk. Ő nagysága csupán В. H. 
olvas és igy nem olvasva szaklapunkat, nem birt tudo
mást szerezni arról a hallatlan dologról, hogy a kávés
segédek szervezkedtek oly annyira, hogy még Tihacsek 
kisasszonytól, a Folies Bergeres kaszirnőjétől vagyis 
kizsákmányolt szegény páriájától sem ijednek meg, 
sőt ellenkezőleg azt üzenik neki, hogy sajnálják, mert 
benne is csak egy kihasznált, elnyomott páriát látnak, 
de a szervezet reputációja megkívánta azt, hogy boj- 
kottálják a kisasszonyt. És azért a F. B. kávéház 
kávéssegédei kijelentették Knappe János kávésnak, 
hogy a kaszirnőt rögtön bocsássa el, különben be
szüntetik valamennyien a munkát. Tihacsek Mariska 
kisasszonynak ki kellett lépnie; ez tehát az ő szomorú 
története, aki lakik Üllői-ut 91. sz., földszint 5.

Figyelem ! Szakegyletünk körhelyiségei minden 
héten háromszor és pedig: vasárnap, kedd és csütör
tökön egész éjjel a tagok rendelkezésére állanak. Fel
szólítjuk szaktársainkat, hogy embereljék már egyszer 
meg magukat és látogassák állandóan és tömegesen 
a körhelyiséget. A szaktársaknak hozzá kell szokni 
ahhoz a kötelességhez, hogy nekik szakegyletükön

kívül szentebb hely nincs sehol, hogy nekik meg kell 
ragadni minden alkalmat, hogy szakegyesületük mint 
védőbástyájuk exisztenciáját biztosítsák.

Kávéfőző elvtársaink dalárdája fogadja a kávés
segédek szervezetétől ezúton hálás köszönettinket, 
hivatásuk magaslatán álló működésükért.

Szervező bizottsági szemle.
A butaság vámszedői. A gazdasági birtoktalanság mel

lett egyik legnagyobb oka a pincérek elnyomatásának a szel
lemi birtoktalanság. Emberek, kik reggeltől estig és estétől 
reggelik húzzák az igát és szolgálják a polgári társadalom ké
nyelmét ; kik a hangfogó szőnyegekkel borított téli kertekben 
és chambre particulier-ekben, frakkos kabátban siirögnek; kik 
fényesen berendezett kávéházak kárpitozott chambre-separéiban 
számtalan fürtnek és gyengéd ismeretségnek a leleményes lebo
nyolítói és szemtanúi; szóval, kik a nagy polgári társadalom 
«előkelő» társaságai között való süigésük es forgásuk között 
magukba szívják a burzsoák parfumirozott erkölcseit, — ezek 
az emberek nagyobbrészt azt gondolják, hogy ők művelt embe
rek és nem lesznek kizsákmányolva.

A pincérek mozgalmai azért szenvedtek a múltban hajó
törést, mert egyleteiket sosem csinálták osztálytudatos nevelő
intézetté, hanem azokat parfumirozott erkölcsök szerint kaszi
nókká majmolták. Kivétel volt a Tisza buta erőszakossága által 
felrúgott szakegylet, amely már a mai mozgalomnak volt az 
előjátéka.

Mig az ipari proletariátus szinte vaskerítéssel elszigetel
ten él a burzsoák belvárosától a munkásnegyedekben s meg
alkotja a maga uj társadalmi felfogását, uj világnézetét, kultú
ráját és családi tiszta erkölcseit, addig mi, pincérek, a burzsoák 
rothadt társadalmában dolgozva, élve, magunkba szívjuk annak 
rothadt erkölcseit, melyek gondolatvilágunkat befolyásolva, ter
mészetünkké válnak és mig a házbér-uzsora, kenyér-uzsora és 
más gazdasági elnyomatások alatt már összeroskadunk, szellemi 
elnyomatásunk miatt nem bírunk megszabadulni attól a gyá
moltalan és rabszolga-szellemtől, hogy szociális mozgalmunk 
bármely kérdését csupán a nagy közönség segítségével vagyunk 
képesek megvalósítani. A mai társadalom betegségének: a szel
lemi butaságnak, a kártyának, a lóversenynek, a hazárdjátéknak, 
az alkoholnak és a prostitúciónak legnagyobb virilistái, pirulva 
kell bevallanunk, a pincérek közül kerül ki! Nincs már munkás
réteg Magyarországon, amely annyi adót fizetne a butaság 
vámszedőinek, a polgári sajtónak, mint a pincérség! Pedig 
ugyebár, mióta Magyarországon munkásszakszervezetek vannak, 
mióta « Népszava» van, mióta munkásszaksajtó van, mióta párt
irodalom van, — kevesebb a részeg munkások száma szombat 
és vasárnap? És mit gondolnak a t. szaktársak: talán a pol
gári erkölcsök révén ? !

az időpontot, melyen egy lépéssel túl még Ábrahám 
vagy Hönd az ősapánk és Ázsia vagy Afrika a ha
zánk és amelyen egy lépéssel innen már az ősapánk 
Szent István, a hazánk meg Európának nem tudom 
hányadrésze ? Én állapitsam-e meg a fontos időpontot 
vagy te, vagy más ? Mondd meg, hogy legalább tud
jam, kire kell itt ügyelnem, hogy intézkedéseit ilyen 
óriási fontosságú kérdésben mindig pontosan betart
hassam ?

— Látod, ez a következménye annak, hogy gon
dolkozás nélkül előre hajszolod magadat a semmibe, 
anélkül, mig megvárnád, mig mondanivalóimat annak 
rendje és módja szerint befejezem.

— Hát még nem magyaráztad meg teljesen, mi 
az a hazafiság?

— Természetesen, hogy nem! A hazafiság érzése 
nemcsak annak a földnek szeretetét jelenti, amelyen 
őseink szenvedtek, hanem főképpen azét, melynek mi 
magunk élvezzük áldásait.

— Eszerint az köteles hazáját szeretni, aki annak 
áldásait érezi és élvezi ?

— Igen; ez a kapocs, mely minden embert ahoz 
az országhoz fűz, melyben él és boldogul!

— És aki itt van ebben az országban, de se nem 
tél, se nem boldogul, hanem cs<ik kínlódik, az is tar
tozik hazafi lenni ?

— Mit akarsz ebből kihámozni ?
— No, nézd! Amott van egy kanász, a disznókat 

őrzi. Ezt csinálta, mióta él és ezt fogja csinálni, 
ameddig él. Tegyük föl, hogy a kosztja kitűnő és 
elegendő. Köteles ez jó hazafinak lenni ?

— Persze, hogy tartozik!
— Miért ?
— Nem itt él ezen a földön ! ?

Jól él ?
Él, ahogy él.

— Szeretnél te kanász lenni?
Az nem dönti el a kérdést, akár szeretnék, 

akár nem.
— Az mindegy! Szeretnél-e kanász lenni?
— Légy boldog! Mondjuk, hogy nem sze

retnék !
Még pedig azért nem szeretnél az lenni, mert 

a kanász életét a magad számára nem tartod életnek, 
hanem nyomorult tengődésnek. És akkor hiányzana 
teljesen az a kapocs, mely a hazához fűzzön. Külön
ben az igy is hiányzana, ha saját tudatlanságod nem 
pótolná.

— Kezdesz érdekes lenni!
Te kishivatalnok vagy. A fizetésed 60 forint 

havonta. Nem érdemelsz te ennyit?
— Többet is !
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Azt hiszem, a «Kávéssegédek Szakegyesülete» is egyike 
ama munkásegyleteknek, amely szolgálatában áll egy eljövendő' 
nagy világ hatalmas kultúrájának az érdekében!

. Szellemi elnyomatásra vall azt ál itani, amit egyesek állí
tanak közülünk, hogy nekünk a polgári társadalomtól légmen
tesen elzárkóznunk nem szabad. A dolog fordítva áll. A pol
gári társadalom az, amely légmentesen elzárja magát a munkás
ságtól, szagos zsebkendőt nyom az orra alá, ha a munka izzadt 
szagát érzi, ki a pincért még annyinak sem tekinti, mint a 
tudós az embriót. Azt hiszem, hogy a kávéssegéd azért alakí
tott magának szakegyletet, mert osztálytudatra ébredt. Az ön
tudatos munkás pedig nemcsak nern kívánkozik a polgárság 
légmentesen elzárt társadalmába, ellenkezőleg, ridegen és férfia 
sait visszautasít minden érdekeibe való beavatkozást és gyám sá
got, mert felvilágosodott szelleménél fogva világosan tudja,, hogy 
a polgárság minden intézményével\ minden sa jtfáv a l fiityöl az d  
érdekeire! Meg tudja határozni társadalmi helyzetét és ' ebbe a 
társadalomba nem kívánkozik, hanem történelmi hivatásánál 
fogva megalkotja a jövő társadalmat: egy eljövendő'nagy világ 
hatalmas kultúrálj áriak az érdekében».

Szellemi szegénység állítani, hogy a pincérség olyan 
speciális foglalkozás, hogy szervezését nem lehet a többi mun
kásrétegek kaptafája után csinálni. Igen, speciális, de azért, 
mert a legnagyobb lakájszolgalelkiiségben, cselédsorsban, rab
szolgaságban lekötött munkaerő! A pincérek nem képezhetnek 
egy külön osztályt, amint a kereskedelmi alkalmazottak sem, 
vagy mondjuk a malommunkások sem ! A mai társadalomnak 
meg van a mágnásosztálya, a kapitalista osztálya, a kispolgári 
osztálya és a munkásosztálya. Egy pincér-munkásosztály nincs, 
de van a munkásosztálynak egy kizsákmányolt rétegey amely 
pincér-névre hallgat. A pincérség tehát csak akkor ér el refor
mokat a valóságban, ha kart karba öltve, szervezett munkástár
saival egy nemzetközi szervezetben küzd a centralizált tőke, a 
polgári sajtó és minden ellen, ami elnyomatást jelent!

A főnök ur, aki magántulajdonának szentségénél fogva 
megtalálja a maga védelmét a mai államformában, akinek az 
érdekeiért a mai rend minden intézménye áll, — jót mosolyog
hat azon: látva kávéssegédének gyámoltalanságát — amikor 
mozgalmainak támogatására felhívja a nagy közönség figyelmét 
a polgári sajtóban.

A kávéssegédeknek fel kell tehát szabadulni a szellemi 
rabszolgaság alól, de főleg a butaság vámszedői, a polgári 
sajtó befolyása alól. Ezzel nem azt mondjuk, hogy ne olvassa
nak polgári lapot, hanem azt mondjuk, ne éljenek abban a naiv 
hitben, hogy a polgári sajtó mozgalmunkat támogatja. A szak
mozgalom ártatlan dolog volt, nem ártott a polgári sajtó érde
kednek, tehát üzleti érdekből felhasználták az «ugorka-szezon- 
ban». ßezzeg ha bérharcban állnának, de lejakaboznák őket a 
sajtókuvaszok legjobb előfizetőik: a kávéházak érdekében!

Mindaddig tehát, amíg a pincér önző', korlátolt egyén, 
amíg mint egoista követi egyéni érdekeit és érzelmeit, mindaddig 
nem tarthatja fenn ama dualizmust, hogy szakszervezete a kom
munizmus, a közösség kifejezése. Az ilyen szakegyesületnek a
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kommunizmusa, a szabadsága, a függetlensége csak hazugság 
lenne, csak szinleges lenne, mert tagjait lebilincseli a régi idők 
egoista hagyománya, mert a pincért mint egyént szellemi 
elnyomatásban, butaságban tartja a mai polgári társadalom ural
kodó szelleme.

A mai társadalom butaságának legnagyobb vámszedői a 
polgári újságok és ezért legnagyobb ellenségei a dolgozó nép
rétegek érdekének. Az a pincér, aki polgári újságnak az elő
fizetője, amellett, hogy az ellenségét támogatja, saját érdekének 
lett a Judása. A pincéreknek tehát fel kell szabadulni ama ósdi 
felfogás alól, hogy ha szervezkedésük bármely kérdését diadalra 
akarják vinni, támogatást a nagy közönség részéről sosem vár
hatnak és ne is várjanak, mert az ő  harcuk osztály harc, szemben 
állnak tehát a mai államfő rínának szövetkezett felsőbb három 
rétegével — az uralkodó osztálylyal, mint a mai társadalmi rend 
negyedik osztályának, a munkásosztálynak a tagjai. A pincérek
nek szabadulni kell a polgári sajtónak, mint a butaság vámsze
dőinek a befolyása alól.

Politikai eltévelyedés tehát osztályharcot hirdetni, mint 
munkásosztály és támogatni az osztályharc, a munkásosztály 
küzdelmének legnagyobb ellenségeit, a butaság vámszedőit, — 
a polgári sajtót!

Felhívás a budapesti kávéssegédekhez!
Elvtársak! Munkástestvérek! Az osztálytudat, a föl- 
világosodottság szele megcsapott bennünket is, ezért 
a céltudatos szervezkedés terére léptünk. Leráztuk 
magunkról a Bettelheim—Völgyes-féle gondnokságot, 
beléptünk a Magyarországi Földmunkás Szövetségbe 
és megalakítottuk a;: ujságelárusitók és kihordók cso
portját.

A fent nevezett «urak» mindent elkövetnek, hogy 
szervezetünket megbénítsák, jobban mondva meg
semmisítsék, amennyiben ez az exisztenciájuk. Közöt
tünk a testvérharcot szítják, agent provocateurökkel 
terrorizáltatnak bennünket, a szervezetbe belépni óhajtó 
tagokat ijesztgetik, megfélemlítik és ocsmány munká
jukra felhasználják lapkiosztó testvéreinket, akik — 
céltudatlanságukban — engedik magukat erre fel
használni.

Tehát, munkástestvérek, a ti támogatásokat kér
jük, hogy szervezetünk támogatástokkal kiépülve, 
ellent tudjon állni minden támadásnak. Támogatástok 
kérjük annyiban, hogy csakis szervezett 
sitóktól vegyetek lapot.

Aki nem tudja felmutatni tagsági könyvét, attól 
ne vásároljatok mindaddig, mig meg nem teszi köte
lességét.

— Hát akkor mit ad neked a haza?
— Védelmet, ha egyebet nem.

Kitől vagy mitől kell téged, szegény ördögöt, 
megvédelmezni? A te bőrödre bizony nem fáj senkinek 
a foga!

— De fájhat Magyarország területére!?
— Az meg nem a tied, hanem a gazdagoké.
— No, igen, de abban a kultúrában, amely ezen 

a földön van, én is részesülök.
— Éppen az előbb mondottad, hogy még a 

legszükségesebbet sem kapod meg: a munkád tisz
tességes diját. így azonban mégis eljutottunk vala
hová. A te hazaszereteted a mások vagyonának a 
szeretete. Szóval, amikor itt hazafiaskodsz, egy
szerű balek vagy, akit mások beugratnak, hogy sze
resd, védelmezd az ő pénzüket, földjüket, istállójukat, 
barmaikat.

— Hát szerinted mit követel a hazafias érzés?
— Egyszeri!: a népjólétért való csökönyös küz

delmet !
— Egyebet semmit?
— Egyebet semmit.
— De hiszen ahhoz nem szükséges a haza

fiaskodás !
— Én nem mondtam, hogy szükséges. Azonban,

ha a népért való cselekvést hazafiságnak neveznénk, 
nem is ártana semmit, bár nem is használna, mert a 
cselekvés a fontos. Éppen úgy, mint ahogy a lószer
számnak sem árt a cifra sallang, bár nem is használ, 
mert a szerszám maga a fontos.

— Hiszen meglehet, hogy igazad van; de ho
gyan szokjam el a nagyszerű mondásoktól, még ha 
üresek is, melyek alatt mindig valami fölmagasztositó 
valamit képzeltem rejtőzni, habár a valódi tartalmat 
soha nem ismertem is ? Látod, erre én már képtelen 
vagyok!

— Szóval, ragaszkodni akarsz a cifra sallan
gokhoz. Ezt megteheted, de vigyázz, hogy a hám el 
ne szakadjon, mert mit csinálsz akkor majd a sallan
gokkal ?

— A sallangokkal?
— Igen, a sallangokkal, mikor a szerszám már 

semminek se lesz jó?
— Hát . . .

Eladnád, ugy-e, az ószeresnek ? Csakhogy ne 
feledd el, hogy hám nélkül a sallangért még a — 
zsidó se ad semmit. A sallang ilyenkor már csak kor
bácsnak jó és annak a hátára vernek vele, aki nem 
vigyázott a hámra.
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Munkástestvérek! Ti vagytok azok, akik lap
vásárlással túlnyomórészt hozzájárultok az újságárusok 
megélhetéséhez, tehát kell, hgy ők is a ti érdekeiteket 
az övékkel együtt szolgálják akkor, ha bent lesznek 
a szervezetben s osztályharc alapján ostromolják a 
tőke falait. Elvtársi üdvözlettel

az újságárusok és kihordák szervező bizottsága.*
Öntudatos kávéssegéd csakis olyan újságárustól 

vegyen tehát újságot, aki tagja a földmunkás-szövetség 
újságárus-csoportjának.

Érdekes, hogy Völgyes «ur» a megboldogult 
régi rendszer alatt a kávéssegédek szaklapjának volt 
a szerkesztője. Ilyen sokoldalú férfiak irányították a 
múltban a mi közvéleményünket is és most már re
méljük, mindenki megérti, miért nem ért a mi köz
véleményünk a múltban semmit.

Bocsánatkérés. Alulírott ezennel elismerem, 
hogy pillanatnyi fölindulásomban a budapesti kávés
segédeket megsértettem, amit nem is gondoltam az 
összességre, de azért ezennel az összes kávéssegédek- 
től ezen kifejezéseimért bocsánatot kérek.

Budapesten, 1906. augusztus 4 én.
Bengyel György, kávés,

IV., Vámház-körut 8.
Bocsánatkérés. Alulírott, Neubrunn Sándor, a 

Kávéssegédek Szakegyesületétől, valamint Herskovits 
szaktársamtól, mint bizalm iférfiútól, sértő kifejezé
seimért ezennel ünnepélyesen bocsánatot kérek.

Budapesten, 1906. augusztus 6-án.
Neubrunn Sándor, kávéssegéd.

Az ellentállási alaphoz Orosz Lajos szaktár
sunk egy koronával járult hozzá, amit ezennel hiva
talosan nyugtázunk.

Készüljünk a jövő harcaira. Ha végig tekintünk az 
osztályharc alapján szervezett munkásság bármelyik szervezetén, 
nincs, amely ne tömörülne egy országos szövetség keretében ; 
vagy ha helyi egyesületecskékre van szétforgácsolva, ne ipar
kodna egy országos szervezetté centralizálódni. A pincérség is 
egyike Magyarország legjogfosztottabb és elnyomottabb mun
kásrétegének, de a szálloda, vendéglői és kávéházi alkalmazot
tak általában szervezetlenségük folytán rettenetesen kizsákmá
nyolt cselédei a magyar Kánaán osztálybetyárizmusának. Köz
ponti pártlapunk, a «Népszava» a minap is fényesen beigazolta 
állításainkat, amennyiben megemlékezett arról a marakodásról 
amelyet az Orient-szálloda bérszolgái rendeztek a szálloda előtt 
áldogáló hordárok ellen.

Különösen fontos tehát, hogy végre belássuk, miszerint 
ha a munkásság különféle szakmái egymásra rászorulnak, annáí- 
inkább vannak egymásra utalva a — rokonszakmák. Emberek, 
kik tulajdonkép egy szakmához tartoznak, mint az éthordók és 
kávéssegédek, furcsa és ostobaság, hogy elszigetelve egymástól, 
kis szeivezetecskékben vegetálnak és krájzleroskodnak. Itt van 
a kázéfőzők egylete, kiknek sztrájkját a pincérek szervezetlen
ségê  törte meg. Világos tehát, ha munkaadóink országos szö
vetséget kötnek, kartelekkel és pincérlány-rendszerrel, belügy
miniszterrel fenyegetnek meg bennünket, — hogy ezzel a hata
lommal szemben szétforgácsolt egyleteinknek is meg kell találni 
az összeköttetést és a kartelt az együttműködésre. Mert az 
egyes szakmák munkásai csak úgy szervezkedhetnek a munka
adók hatóságilag engedélyezett és koalizált kizsákmányolása 
ellen, ha a rokonszakmák egyletei szövetségek kötésére kötele
zik magukat, — egy elvi állásponton: az osztályharc alapján.
Készüljünk tehát a jövő harcaira !

Kreatúrák hazafiságból. Nem szorul bő fej 
tegetésekre, hisz mindnyájan tudjuk, kik a feloszlatott 
szakegyesület tagjai voltunk, hogy Pestvármegye a 
részeg kappanoknak és a klerikalizmus reakciós 
lovagjainak a bagolyfészke. A «Népszava» augusztus 
11-iki számában a következőket Írja: «Pestvármegye 
minden napirendre vetődő kérdésben a legmeztele
nebb tőkésosztályérdeket és a legkonokabb maradi- 
ságot képviseli. Most a sajtó, a gyülekezés és egye
sülés szabadságának  ügyében tesz szive szerint való 
hitvallomást. Pestvármegye hazaffyai a következő

jelentéssel biztosítják a szabadságot, amelyből csak 
ennyit markolunk k i:

Addig is, mig az egyesületi jog törvényes utón szabályo
zást nem nyer, kérnünk kell, az olyan természetellenes utón 
alakult egyesületek működésének felfüggesztését és hivatalos utón 
való megszámolt atását.

Kormányrendeleti utón volna eltiltandó addig az is, hogy 
bármely egyesület vagy ennek helyiesoportja vendéglőben, korcs
mában, kávéházban tartsa hivatalos helyiségét és hatósági enge
dély nélkül bárminő gyűléseit; az oly vendéglőstől, korcsmá- 
rostól, kávéháztulajdonostól pedig az ital mérési és iparengedély 
azonnal megvonható legyen, ki ilyen gyűlések, értekezletek meg- 
tarására, hatósági engedély nélkül, helyiségét átengedi.

Remek dolog! íme, tulipános szaktársak, gyö
nyörködjetek a vármegyei tisztviselők hazafiságában.

Agitáció — önművelődés. Mi, pincérek, mostoha gyer
mekei vagyunk a mai társadalomnak. Ha szegény szülőktől 
származunk* az iskolai oktatás elemi részéből is alig vehettük 
ki részünket, ami ugyan nem baj, mert a mai iskolák csak nép- 
butitó intézetek és nem az életre nevelik az embereket, akár 
keresztény-, akár zsidó-felekezetüek, akár. államiak. De mi, 
kávéssegédek, egyéni munkánkban is mostoha gyermekek va
gyunk, mert az «uj korszak» épp úgy, mint a régi, a vasárnapi 
munkaszünet jogos élvezetéből — államfentartó okokból (értsd 
a fogyasztási adóprést és a kávésok 80%-át) — kizárt bennün
ket. A heti szabadnapot, melyet nagy nehezen minden tizedik 
kávéházban ki tudtunk erőszakolni a cupringerektiek felcsapott 
kávésoktól, ezt is, ha lehet, még ma is elsinkófálják. Pedig 
nekünk az önművelődés céljából rendkívül nagy szükségünk 
van szabadnapra. Az önművelődés a szervezkedésnek nélkülöz- 
hetlen kelléke. Megismerni a gazdasági tudományokat, össze
jönni a taggyűléseken és előadásokon, amelyek legközelebb 
megkezdődni fognak, megkívánják a szaktársak tömeges össze
jöveteleit legalább két részre osztva: a nappaliak és éjeliek 
részére. A szabadnap keresztülvitelét tehát legkésőbb őszig meg 
kell csinálnunk minden vonalon. Továbbá a pártirodalom olva
sását öntudatos kávéssegéd el ne mulassza, — mert fontosabb 
a kártyánál í A párlirodalom a Népszava könyvkereskedésében 
olcsón kapható.

És most, hogy magánhelyiségünk van, olvasószobánkban 
megtalálhatók az összes szervezetek lapjai, melyeknek tanulmá
nyozása óriási módon hozzájárul az önművelődéshez. Tanuljunk 
tehát, mert a tudás a világ egyedüli és igazi nagy hatalma! 
A «N épszava> olvasása minden szaktársnak kötelessége, mert 
benne a szervező bizottság a szervezkedés minden mozzanatát 
közölni fogja ezentúl. Nem kifogás tehát ezentúl, hogy a «tag
gyűlésre» meghívót nem kaptam, mert ott a Népszava, tessék 
azt minden nap pontosan olvasni és — mindenről tudomást 
szerezni.

A bizalmiférfiakhoz. A bizalmiférfi-rendszer 
kiépítésének céljából minden üzlet részére blankettá
kat bocsátottunk ki azért, hogy minden üzlet (mű
hely) maga választhassa meg a bizalmiférfiát. A szak
társak nagyobbrészt meg is feleltek kötelességeiknek, 
dacára annak a nagyarányú hajszának, melyet egyes 
főnökök és főhajcsár urak a bizalmiférfi-rendszer ellen 
rögtönöztek.

A bizalmiféri iák azonban nem felelnek meg 
kötelességeiknek. Elismerés a kivételnek, a megválasz
tott szaktársak nagyobbrésze nem jelenik meg a ren
des bizalmiférfi-értekezleteken. Felszólítjuk tehát a 
bizalm iférfiakat, hogy minden hétfőn a szokott helyen 
megjelenjenek, mert a jövőben azokat, akik rendesen 
meg nem jelennek, nevükről fogjuk megnevezni, hogy 
a szaktársak lássák, melyik bizalmiférfi nem tartja be 
kötelességét.

Figyelem, szaktársak ! E hó első bizalmiférfi- 
értekezlete elfogadta a szervező bizottság ama javas
latát, hogy az ellenállási pénztári és a pártadó-befize- 
téseket a bizalmiférfiak nem hétfőn, hanem a hét 
bármely más napján a szerkesztőségben elvégezhetik. 
Tekintettel a rövid időre, a hétfői üléseken a befize
tések nem eszközölhetők, fölszólítjuk tehát az üzletek 
bizalmiférfiait, hogy a dolgot el ne hanyagolják, a 
szaktársakat pedig, hogy magukat nt kéressék sokat, 
mert hisz a célt maga a cim is kifejezi: « 
pénztár».

Fölszólitás. A vigalmi bizottságnak azon tagjai, 
akik a rendezői karszalagokat nem adták le, fölszó-
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litjuk, hogy azokat haladéktalanul a vigalmi bizottság 
elnökének, Krausz Ferenc szaktársnak leadni el ne 
mulasszák.

Neveletlen kávés, Grosz Sándornak a Kere- 
pesi-uton van a tucat-kávéháza, amelyre ugyancsak 
nincs semmi szüksége Budapest főváros idegenforgal
mának. A díszközgyűlés meghívóját a vigalmi bizott
ság ennek a munkaadó-gyakornoknak is elküldte, azt 
tételezve föl, hogy ez az ur, aki Grosz névre hallgat, 
talán csak bir annyi egészséges felfogással, amennyit 
egy munkaadó-gyakornoktól elvárni lehet. De Grosz 
ur még annyival sem rendelkezett, amennyiben a 
díszközgyűlés meghívóját azzal a megjegyzéssel sza
kította darabokra, hogy: « H a munkakerülő 
szocialista fráterek még meg is mernek engem ?
M égis csak szem telenség!» — No, no, Herr Groß,
nur nicht so verzweifelt! Persze, fáj önnek, hogy a 
kávéssegédei szervezkednek, hogy egy becsületes 
szervezetük van, amely megvédi őket a kizsákmányo
lástól. Kár, hogy ön kávés, különben melegen aján
lanánk önnek, hogy szakegyesületünk előadásain részt- 
vegyen — egy kis illemecske stb. befogadása céljá
ból. De hát a kávésipartársulatban nem tartanak elő
adásokat, csak a nappali pincérleányrendszerről és 
az ipartársulati munkaközvetitésről ? Persze, kendnek 
az ég felé áll a haja, ökölbe szorul a keze, habot túr 
a szája, amikor kávéssegédei és kávéfőzői szolidari
tását látja, kik édes-keveset törődnek a kend nőeman
cipációjával. Bizony, bizony, Herr Grosz, az ön kávé
háza csak akkor töltené be hivatását, ha pincérleá
nyokat alkalmazna. Próbálja m eg! Különben elvárjuk 
az ön cáfolatát, hogy — mindez rágalom, hazugság; 
hogy ön pincéreinek egyik atyja a sok tucat közül 
és hogy a sajtópört meg fogja indítani. Ez már az 
önök természetrajzához tartozik. És bizonyára igy fog 
tenni Grosz is — a Sándor.

Seemann, a vén salabakter. A Seemann- 
kávéház kávéssegédei véletlenül szintén a huszadik 
században élve, emberséges bánásmódot, heti pihenő 
szabadnapot és a lealázó frakkrendszer megszünte
tését kérték. De Seemann kávés nem azért lett 70 éves 
és nem azért öregedett meg a kizsákmányolásban, 
nem azért született még a múlt században, hogy meg 
bírja érteni meglevesedett agyvelőjével alkalmazot
tainak szervezkedési jogát létfentartásuk biztosításának 
érdekében. Ez a vén salabakter kijelentette, hogy ő 
a szabadnapot, amelyet már egyszer megadott, ismét 
visszavonja és a frakkot, amelyet kávéssegédei már 
egyszer levetettek, ismét fölhuzatta velük különbeni 
elbocsátás terhe alatt. Sőt ez a vén uzsorás még ez
zel sem elégedett meg, hanem elment a Stancsu-féle 
kávéházba és ott, mert a kávés nincs itthon, annak 
feleségét föllovalta, hogy ne tűrje a «, 
vezet» (?!) terrorizmusát és húzássá föl embereivel a 

frakkot, mert minden elsőrendű üzletben azt hordanak. 
Hát ez a vén nyomorult salabakter nem akarja el
ismerni a szervezetet mint olyant és azt mondja, hogy 
ő csak a saját embereivel tárgyal, a szervezet többi 
embereihez semmi köze. О azonban elmegy egy 
m ásik kávéshoz és uszit a szervezet ellen, beleavat
kozik más kávéházak alkalmazottainak munkaviszo
nyaiba, a szervezet többi emberei ellen tehát osztály
elleni izgatást követ el.

Csak türelem, vén mócsing, már közeledünk a 
tizenkettedik órához. A kávéssegédekben van annyi 
öntudat, hogy érdemük szerint bánjanak el az ilyen
vén salabakterekkel. , ...

A demokrata. Guttmann Gyula penzugynok a 
Menton-kávéházba szók járni és mint aféle parvenii, 
henceg, pöffeszkedik, hol habbal, hol hab nélkül issza
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a kávét, a pincérrel gorombáskodik és — nem fizet. 
S. J. fölszolgáló szaktársunkat is demokrata szemte
lenséggel megsértette és azért,- mert ennek a pénz- 
vigécnek gorombaságait önérzetesen visszautasította, 
el lett bocsátva az üzletből.

Már most kérdezzük a Menton-kávéház pincé
reit és kávéfőzőit: mikor fognak egyszer már osztály
tudatra ébredni, összetartani és ilyen esetekben a tisz
tességes munkát tehát a munkásságot — ért gya
lázatot a Guttmanok kiebrudalásával megtorolni?

A jelvények megérkeztek! Tudatjuk szak
társainkkal, hogy jelvényeink, «Jogot a népnek!» fel
írással, megérkeztek. Minden öntudatos kávéssegéd 
kiváltja jelvényét és becsületes, bátor munkáshoz mél
tóan a kabátján látható és feltűnő helyen — viseli, 
munkán kívül. A jelvények 30 fillérért szerkesztősé
günkben kaphatók.

Levelek.
A «Kávéssegédek Szaklapja» t. Szerkesztőségének, Budapest

Főpincérünk elhatározása folytán mi is hozzájárulunk 
ama nemes mozgalmukhoz, hogy a frakkot mint üzleti öltönyt 
megszüntessük. Üdvözlettel

Málits István, éthordó 
Koronaherceg-szálloda, Temesvár.

*

Szervezkedésünkben rejlő erkölcsi erő kezd átszállni 
éthordó munkástársainkra is. Lám, megmondtuk mi ezt már a 
«Pincér-Munkás» megindításának kezdetén, mikor éthordó test
véreink részéről oly erős támadásoknak voltunk kitéve : fogunk 
mi még találkozni FilippinéU Fönti tünetek nekünk adnak igazat, 
mit sohasem tartunk fölöslegesnek újból hangsúlyozni: hogy 
szervezkedésünk akkor fogja elérni az osztálytudat tetőpontját, 
ha Magyarország összes szálloda, vendéglő és kávéházainak 
alkalmazottai egy osztályharc alapján álló szervezetben lesznek 
centralizálva, hogy tömörült erővel kiizdhessenek az ugyancsak 
centralizált tőke hatalma ellen.

«Szállodai, vendéglői és kávéházi alkalmazottak országos 
szövetsége», jöjjön el a te országod !

A «Kávéssegédek Szaklapja» t. Szerkesztőségének, Budapest.
Egy kávéházban véletlenül kezembe került b. lapja, 

melyből látom, hogy a kávéssegédeknek is van szakegyesületük 
és szaklapjuk. Kérem tehát a t. szerkesztőséget, a kávéssegé
deket felhívni, szokjanak le egy rossz és undorító szokásról, 
melyet már több előkelőbb kávéházban is tapasztaltam. A 
kávéssegédek ugyanis, mikor a poharakba a vizet beleeresztik, 
a tálcára tevés alkalmával újaikkal belenyúlnak és igy adják 
a vendégnek. Továbbá az arcukról az izzadtságot a náluk 
lévő ruhával törlik le. Tisztelettel

egy kávéházi vendég.*

Bár elvből névtelen leveleket sem közölni, sem azokra 
válaszolni nem szoktunk, de tekintettel fenti levél nagyon is 
igaz és találó figyelmeztetéseire, azt mégis közöljük. Fölhívjuk 
egyben szaktársainkat, hogy e rossz szokásokat maguk között 
ne tűrjék. Különben, ami az ujjaknak a poharakba való bele- 
mártogatását illeti, főokát abban találja, hogy a pincér munka
ereje fizikailag tulkihasználva, nem ér rá nagyon sokat etikettes- 
kedni és ha azt akarja, hogy vendégét gyorsan kiszolgálja, hát 
bizony meg kell fognia a poharak, illetve a dolog végét. Mert 
tetszik tudni, a vendégek rettenetesen türelmetlenek, a gazdák 
pedig drágának tartják a munkaerőt (egy napra esik átlag 
32 fillér) és mint aféle «polgáremberek», egy saison alatt szeret
nének meggazdagodni.

Minden öntudatos kávéssegéd tagja a 
Budapesti Kávéssegédek Szakegyletének.
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A szakegylet ünnepélyes megnyitása.
A díszközgyűlés.

A «Budapesti Kávéssegédek Szakegyleté»-ben 
tömörült elvtársak tehát hivatalosan megkezdették 
osztályharcukat. A lelkek felszabadultak a hosszú 
szellemi rabiga alól és nyíltan hirdették a proletár
öntudat ujjáébredését, feltámadását annak a proletár
öntudatnak, amelyet az uralkodó osztály egy rétege, 
Budapest kávéháztulajdonosai annyiszor eltudtak 
tiporni, amelyet annyiszor betudtak árulni az uralkodó 
osztályok védelmére alakult örökös 67-es és 48-as 
kormányoknál és amelyet a közelmúltban egy magát 
«ifjú óriásnak» képzelt részeg kappan felrúgott. Ez a 
proletár-öntudat hirdette a szakegyesiilet magán- 
helyiségeiben most ujjáébredését, feltámadását, hogy 
soha többet meg nem szűnve, bejárja a maga diadal
mas útját.

A «díszközgyűlés» este 9 órakor kezdődött» 
amelyet Neumann Károly, egyesületi elnök komoly 
szavai nyitottak meg. Figyelmébe ajánlta a megjelent 
szaktársaknak a múltak keserű tapasztalatait, felhiva 
őket a szigorú összetartásra, a lankadatlan küzdelemre, 
a fáradságot nem ismerő agitációra, a testvéri együtt
érzés fejlesztésére. Beszédét azzal fejezte be, hogy a 
munkásság gazdasági harcának magasztos küzdelmé
ből a mi szakegyesületünk is ki kell, hogy vegye a 
maga részét és ezzel a reménynyel és azzal a jel
szóval, hogy: «Egy mindért és mind egyért!» ifjú 
szakegyesületünk uj helyiségében a diszgyülést ünne
pélyesen megnyitja. — Utána Ferenc fel
olvassa a beérkezett táviratokat, melyek a következők :

«Kávéssegédek Szakegyesületének!
Uj helyiségeink megnyitási ünnepélyén fogad

játok bajtársatok üdvözlését is. Csak testileg vagyok 
távol, szívvel, lélekkel, minden gondolatommal vele
tek ; uj helyiségünk legyen mindég az egyetértés, 
erő és kitartás temploma s ne akadjon soha szentség
törő. Egyesületünknek, mindnyájatoknak, kedves 
hölgyeiteknek jólétére együtt kiáltjuk éljen!

Vas és neje.-»
*

«Budapesti Kávéssegédek Szakegyletének!
Kedves barátaim, ismerőseim és kartársaim ! 

Mai nap alkalmából, amidőn bevonultok leendő 
otthonunkba, ezt ünnepélyteljesen megnyitjátok, 
szívből üdvözlünk. Éljenek az úttörők!

Fodor Zoltán, Orosz , Román Géza,
Retz János.»
*

«Kávéssegédek Szakegylete!
Mélyen sajnálom, hogy a nagy ünnepünk alkal

mából jelen nem lehetek. Éogadjátok ezúton szivem
nek legőszintébb megnyilatkozását. Egyúttal értesí
telek, tiz koronát küldtem ellentállási alap javára.

Elvtársi üdvözlettel M áthé Lajos.»
*

« Gleichen,1 906  aug. 13.
T. Budapesti Kávéssegédek Szakegyesület» 

díszközgyűlésének!
Fájó szívvel távol kell maradnom ezen mai 

díszközgyűlésről egészségem helyreállítása végett. 
Engedjék meg, hogy önöket, k. szaktársaim, ez

alkalommal, kiknek szerencséjük van együtt lenni, 
hogy e idegen földről üdvözöljem. Önökkel egy 
szívvel, egy lélekkel érezve, ezt kiáltom, hogy min
den lépésünket siker koronázza!

Szaktársi üdvözlettel Tauszig .»
*

Utána Boór szaktárs tartotta meg az ünnepi 
beszédet, párhuzamot vont a hivatalos magyar törté
nelem és a pincérek, mint a munkásosztály kiegészítő 
rétege szervezkedési történelmének régi, ósdi és hit.ás 
hagyományai között. Megemlítette azt az óriási érdek
és osztályellentétet, amely a munkásosztályt a mai 
liberálisnak csúfolt társadalomnak szövetkezett ural
kodó osztályaitól elválasztja. Rátért a munkaadók ki
zsákmányolására és fejtegetései végén megemlítette, 
hogy az uralkodó osztályok hazafisága mögött a leg
ridegebb osztályönzés és kizsákmányolás rejlik, hogy 
az ő hazafiságuk a leggonoszabb nemzetköziség és 
hazaárulás, továbbá, hogy a munkásság nemzetközi 
szervezkedése színtiszta hazafiság, amely nem ismer 
vallás- és fajgyűlöletet, hanem az igazi testvéri szere- 
tetet és szolidaritást, amely az egész világot osztály- 
külömbség nélkül egy nemzetté fogja csinálni. A 
beszédet azzal fejezi be, hogy a megszerzett szak- 
szervezet csarnokai nevelőintézet legyen, a szervezett 
munkásság vérnélküli harcainak egyik fegyvertára a 
kultúra szolgálatában, a kávéssegédek vármegyéje és 
igazi hazafiságuk igazi iskolája a szociáldemokrácia: 
az igazi szabadság, egyenlőség és testvériség meg
valósításáért. Fel kell szabadulni a szellemi elnyomatás 
alól is és igy lesz a kávéssegédek egyszerűnek képzelt 
szakszervezeti mozgalma az, aminek lennie kell: a 
politikailag, gazdaságilag és szellemileg elnyomott 
pincérmunkásság emancipációja.

Utána F arkas János alelnök szaktárs tartotta 
nagy hatást keltő ünnepi beszédét néhai Braun Sándor 
szaktársunk arcképének leleplezése alkalmából. Beszéde 
folyamán megemlékezett a múltak nehéz küzdelmeiről 
és többek között azt mondta: Eljöttünk és elfogunk 
ide jönni még nagyon sokszor, de mindig csak azzal 
a célzattal, hogy egymást tanítva és egymástól tanulva, 
szellemi felfrissülést nyerjünk. Azután igy folytatta 
tovább:

T. szaktársak! Ha a mai napon is ezt a célt 
akarjuk szolgálni, tehetjük-e ezt hivebben, mélyre
hatóbban, mintha a pincérek küzdelmének egyik har
cosát, a proletárok harcának egyik áldozatát idézzük 
fel emlékezetekbe.

T. szaktársak !A munkásmozgalmakban szereplő 
emberek magasztalása nem arra való, hogy vele az 
egyéni hiúságot neveljük, fejlesszük, hanem csak meg
emlékezés a munka hőséről, a munka vértanújáról. 
Amely nemzetnek nincsenek hősei, annak a nemzet
nek nincs történelme, az a nemzet nem élt. A munkás- 
mozgalom is olyan, mint a történelem, a munkás- 
mozgalom is megszüli a maga hőseit, a proletárok 
harca is megkívánja a maga vértanúit. Csakhogy 
ahhoz, hogy valaki nemzeti hőssé lehessen, ahhoz 
elég a vérszomjas vakmerőség. Akinek a nevéhez 
sok vér, sok emberélet, sok köny és sok jajszó tapad, 
az beírta nevét hazája történetébe. A munka mezején, 
a . Proletariátus harcaiban nem ily módon támad a 
dicsőség, önzetlen, elszánt, nyomortól, megaláztatás
tól, szenvedésektől vissza nem riadó harcos kapja 
csak meg azt. Hasznot, hálát, jutalmat nem váró, ön
feláldozó termékeny munka hozhatja csak meg az 
elismerést és azt is csak a síron túl. A proletárharcos 
győzelme nem egyéb, mint eszméinek győzelme, 
elveinek diadalra jutása. Akkor tehát, amikor a prole-
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tariátus egyik hőséről megemlékezünk, sohasem tesz- 
szük azt azért, hogy az egyént felmagasztaljuk, hanem 
az emberben az eszméit ünnepeljük. Az az erkölcsi 
elismerés, amely a küzdelemben elpusztult munkásnak 
kijut, nem egyéb a munka harcának dicsőítésénél.

Braun Sándor azok közül való, aki méltó a meg
emlékezésre. Braun Sándor az öntudatos, a küzdelmére 
büszke proletár harcos igazi mintaképe volt. Csak a 
rendíthetetlen meggyőződés, az önérzetes önzet
lenség adhatja azt az erkölcsi erőt, hogy valaki 
megcsufoltatás, guuykacaj és rágalmak özöneivel járó 
sikertelenség utján és minden bukás után uj életre 
kelve, újult erővel hirdesse az igazságot, alapozza a 
jövőt azok számára, akik munkáját csak közönynyel, 
ellenszenvvel és rágalmakkal visszanozták. Ilyen volt 
Braun Sándor szaktársunk pályája. Háromszor kez
dett bele abba a munkába, hogy legnehezebb, e leg- 
háládatlanabb talajon építsen. Már mint gyermekifju 
a családi körben szívta magába a szociális eszmé
ket, mint fia annak a Braun Cipót elvtársunknak, ki 
még ma is, 30 év után is élete hanyatló felében 
és ifjúi tűzzel dolgozó harcosa a magyarországi 
szociáldemokráciának. Mint korán érett gyermek 
még egész ifjú korában lépett az agitáció te
rére. Terén urnát természetesen abban a szakmában, 
amelyben működött, köztünk pincérek között, a pol
gári társadalom fehér rabszolgái között, találta fel. 
Ezekután idézeteket hozott Braun szaktársunk agitáció- 
val eltelt életéből és végül igy fejezte be hatásos 
beszédét: De addig is, amig az ő fiatal, szenvedések
kel teli életét módunkban lesz kellőképp ismertetni, 
elégedjünk meg azzal, hogy amint közlünk, éreztük 
eddigi fenkölt szellemét, úgy szemeink előtt legyen 
az ő egyszerű alakjának megtestesült képmása is. 
Fogadjátok szaktársaim a vezetőségtől a mai napon 
méltó emlékül Braun Sándor arcképét és ne feled
jétek el, hogy mindig hálaadó tisztelettel tartozunk 
neki.

A képről, amely piros lepellel volt lebontva, a 
szervezett munkássághoz való tartozandóságunk gya
nánt a takaró lehullott. Kávéfőző elvtársaink dalárdája 
elénekelte a Marseillaiset és még más munkásdalokat, 
melyeknek befejeztével Braun Lipót elvtárs, Braun 
Sándor szaktársunk atyja megköszönte fia iránt meg
nyilvánult kegyelet kifejezését és könyeket facsaró 
őszinteséggel emlékezett meg fiáról, akit a küzde
lemre ő maga serkentett, biztatott mint régi harcosa 
a szociáldemokráciának, hogy tépje le az agyakról a 
sötétség pókhálóit és, ragadja meg erős kézzel 
a világosság fáklyáját. És fia szótfogadott. Igaz, hogy 
fia áldozatul esett. Elesett a harc mezején, mint meg
annyi névtelen hőse a proletariátusnak. És ő, mint 
atyja szívesen áldozta fel fiát az eszméért, a szociál
demokráciáért. Örömmel konstatálja, hogy a régi 
képek, a korhadt régi bálványok, a királyok képei 
kezdenek letűnni a falakról és helyettük az uj kor 
eleven igazságát hirdető emberek képei kerülnek a 
falakra. Végül Neumann elnök zárszavai és a dalárda 
éneklése után a diszgyülés fél 11 órakor véget ért.

*

A diszgyülést hideg buffet követte. A műkedvelői 
előadás a hölgyek kívánságára elmaradt, hogy helyet 
adjon a táncnak, csupán a vigalmi bizottság által rög
tönzött VII. kerületi képviselőválasztás érdemli a meg
emlékezést, amennyiben az volt a célja, hogy a 
szavazólapok eladásával az ellentállási pénztár gyara
podjék. És a terv bevált, amit ugyan nem a fellépett 
képviselőjelöltek (?) unalmas programmbeszédeiknek 
köszönhetünk, mint azoknak az igazán csinos höl

gyeinknek, kik a szavazólapokat árulták. Említést érde
mel még Alborák arcképének leleplezése, amelyet 
szintén Orünwald Ödön festőművész szaktársunk fes
tett és amely úgy karakterisztikában, mint technikában 
a tökéletességgel vetekedik. Bár sokan Alborák képét 
(Krausz) túl komolynak Ítélték, de nékiink meg kell 
vallanunk, hogy nincs igazuk. A kép igenis karika
túra, csakhogy nem az az otromba sértő karikatúra, 
hanem finom szatíra, művésziesen produkálva. Ami 
Braun képét illeti, melyet szintén Orünwald szaktárr 
festett, ugyancsak sikerült, tekintve azt a rossz fény
képet, amely után készült. Végül tánc volt és habár 
Klein elvtárs táncrendező felültetett bennünket, az 
mégis elég kielégítően folyt le. Helyszűke miatt a 
megjelent hölgyek névsorát nem hozhatjuk. Köteles
ségünk azonban még végül megjegyeznünk, hogy a 
vigalmi bizottság semmiesetre sem állt hivatása magas
latán és azt a nagy lármát, mely a tánc közben volt 
nagyobbrészt a vigalmibizottság csinálta. Megemlítjük 
még Vigli István szaktársunk talpraesett beszédét, 
melyet Alborák képének leleplezése alkalmával mon
dott. Ennél sikerültebb és humorosabb előadást iga
zán nem hallhattunk volna és csupán szellemességé
nek köszönhető, hogy a hölgyek türelemmel végig
hallgatták, kiknek ugyancsak csiklandozta a tánc a 
talpukat, amelyből ki is vették a részüket, hűen a 
műsorhoz, amely kimondta: akár virrad akár nem, 
reggel 8 óráig tánc. És ők táncoltak reggelig.

Figyelem szaktársak! Állandó vigalmi bizottság alakí
tása céljából fiatal, nőtlen szaktársak jelentkezzenek ügyvezető 
aleinöknél. A vigalmi bizottság alakuló ülése folyó hó 29-ikén, 
délelőtt 10 órára tűzetett ki.

Megnyitó ünnepélyünk alkalmából a következők 
fizettek fölül az ellentállási és munkanélküli alap javára:

Tóháty Gyula —.40, Geiő Adolf —.40, Krátner Vilmos 
1,—, Sztraka Antal 1.—, Bettelheim Rezső —.40, Gutmann 
Dezső —.40, Folie Bergere 6.80, Kohn Ernő 1.—, Rosenzweig 
Béla 1. , Wiener Sándor —.20, N. N. —.10, Bérkocsissegédek 
—.50, Weisz József —.50, Machmachon J. .50, Baumgartner 
N. —.50, Tilegár J. —.30, Katona Géza 5.50, Berger Leó 10.—, 
Grünwald Jenő —.50, Spesny Gusztáv 1.50, Krausz Ferenc 2.50, 
Criste Károly 20.—, Varga István 5.—, Hajduska József —.50, 
Reich Árpád r—.50, Szabó Dénes —.50, Kohn Miksa —.50, 
Most Ferenc 1.50, Friedbauer Miksa —.50, Szalay Lajos .50, 
Sonnenschein Ede —.50, Biermann J. —.50, Ladányi Kálmán 
5. , Pöck Károly 2.—, Rostásy Szabó István 2.—, Kozma 
Zsigmond 1.50, Frisch Manó —.50, Pick Gyula 1.50, Keéíöl 
Károly 1.50, Vermes Márton 1.—, Baradina Béla 1.50, Sebők N. 
1.50, Kessey Flóris —.50, Goldstein Jenő 1.50, Markbreit Sándor 
—.50, Weimann Sándor —.50, Szatmáry Pál —.50, Ullmann 
Marcel —.50, Vigli István —.50, Schwartz Ferenc 1.50, Fodor 
Pál —.50, Klauber József 2.50, Korodi N. —.50, Farkas Márton 
—.50, Boros Gyula —.70, Trenk Emil 10.—, Singer Herman 
—.50, Deutsch Sándor 1.50, Kolompár J. —.50, GrajlaGyörgy —.50, 
Szalamánka Jenő —.50, Kováts Sándor 1.50, Presser J. 1.50, 
Kanengiesser J. —.50, Bokor Sándor —.50, Makray József —.50, 
Rosenzweig N. .50, Rotstein N. —.50, Viola István —.50,
Strasser N. — .50, Lang Emil —.50, Maureli J. —.50, Fried
mann N. .50. Jakobovits S. —.50, Bodai N. •—.50, Frits 
Ferenc —.50, Zilay Imre —.50, Neubrunn Ede —.50, Farkas 
István —.50, Nagy József 1.50, Politzer Fiilöp 5.50, Krausz 
Izsó 1. , Schöffer Sándor -.50, Klein László 1.50, Benczen- 
leiter J. —.50, Schwarz L. úrnő —.50, Reiner és Krausz —.50, 
Koréin G. 1.—, Kestenbaum 1.—, Geldzähler —.50, Kirschner 
János 2.50, Adler S. 1.50. Bense Pál —.50, Pálfi János 1.—, 
Reich Frigyes 2. , Steiner József 2.50, Vadász J. 1.50, Szép
Lajos .50, Schönherr József .50, Manisch és Csapó 1.—, 
Seemann Andor 1. , Makray Józsefné 1. , Kasner Ferenc —.50,
Sibina György és fia 1.—, Pickier J. 1.50, Almásy K. 5.—, 
Hidegkuty .50, N. N. .50, Rosenfeld .50, Steiner Lajos 
—.50, Salzer .50, Weisz Márton .50, Szederkényi —.50, 
Boros István I. , Gersli Vilmos 2 , N. N. —.50, Haas Gyula

.50, Weinberger Gy. .50, Grünhut К. és Sesselhauser 3.50, 
N. N. .50, Mittermayer Károly —.50, Morva Károly —.50, 
Schöffer D. .50, N. N. .40, N. N. —.50, N. N. .50, N. N. 
— .50, N. N. .50, Neuwirth Gyula 1.50, Stern Gyula .50, 
Jórits Márton 4.50, Mitler József 1.—, Fábián János 1. , Steiner 
Miksa —.50, Cseszkó János .50, Sztránszky kávés 2.—, Lövy
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Több apró kérvények elintézése után és a házirend meg
állapítása után Krausz előadja a szervező bizottság jelentését 
a frakk-íigyben. Ügyv. alelnök kifejti a háznagy megválasztásá
nak sürgősségét. A választmány háznagynak Krausz Ferencet 
választotta meg egyhangúlag. Kimondja a választmány, hogy a 
pénzbeszedői állást megszünteti, de miután az alapszabályok 
szerint a háznagyi állás dotáció nélküli, a szervezkedés és agi
táció körül kifejtendő munkálatokért Krausz Ferencnek 120 kor. 
fixumot megszavaz, úgymint a villamos költségekre 40 koronát. 
Több tárgy nem volt, elnök az ülést bezárja.

Szerkesztői üzenetek.
Vass, Vasvár. Sürgönyt, levelező lapokat köszönettel 

vettük. Egygvel nem vagyunk megelégedve. A pártjelvényt 
miért nem vitte magával ? Pedig Vasvárott, a papi népbutitás 
bagolyfészkében, kétszeres elvtársnak kell lenni. Lapot küld
tünk. — Egy kávéházi vendég. Mint látja, levelét közöltük. 
Miskor tessék aláírni. Somogyi közp. káv. Baja. Ezentúl, 
ha a szerkesztőséget illető ügyet kíván elintéztetni, forduljon 
direkt a szerkesztőséghez és nem az ügyv. alelnökhöz, akinek 
először semmi köze a dologhoz, másodszor sok más dolga 
van. Lap megy. — Szathmáry Pál, Royal-káv. A kártyát 
megkaptuk és a lapokat ezentúl a kívánt helyre fogjuk küldeni.

Temesvári éthordók. Igen helyes, hogy önök is öntudatra 
ébredtek, habár ezért nem jár köszönet, a saját érdekükben 
cselekszenek. Üdv. — Németh. Cursalon Trencsén-Teplic. 
()n azt írja, hogy julius hó 15-én, mikor Teplicre utazott, 
jelentkezett? Kinél? Nekünk semmi tudomásunk sincs a dolog
ról, pedig a lapot mi csináljuk és mi küldjük széjjel. Miért nem 
jelentette be nekünk? így persze nem kaphat lapot. A tagsági 
dijait, ha visszajön, utólagosan is megfizetheti. Lap menni fog, 
mig meg nem érkezik. A viszontlátásra. — Braun Ferenc. Mi 
igazán nem értjük magát. Hát maga olyan smancesznak nézte 
megboldogult bátyjának és szaktársunknak leleplezését? Két 
hétig könyörögtünk magának, hogy adjon egy jó fényképet; 
maga azt mondta nincs és adott egy vacakot, ami minden volt, 
csak kép nem. Kedves atyja a diszgyiilésen aztán kijelentette, 
hogy a kép rossz. Hát ennek nem mi vagyunk az oka, hanem 
a maga könnyelműsége. Igazán nem értjük magát és haragszunk 
magára. — Máthe Lajos. Üdvözöljük és köszönjük megemlé
kezését sürgönyiIegr, de hát mi lesz a 10 koronával ? Még eddig 
nem kaptunk semmit. Pedig várjuk. -  Bolgár, Herkulesfürdö. 
üdvözöljük, siessen haza! Szükségünk van fiatal, lelkes kato
nákra. Kcpes lap megérkezett. Lap megy.

Pincér-cipők csak Serényi Zsigtnoadnál, VII., 
Erzsébet-körut 3ő, kaphatók. Ajánljuk szaktársainknak 
erre vonatkozó hirdetésünket.

Nyilttér.
N y i l a t k o z a t .

A Szt.-Lukácsfürdő «Kristály»-forrásának vizét 
üdítő italként szívesen alkalmazom és mint terepiás 
segédeszköznek is hasznát láttam ott, ahol a szénsav 
étvágyjavitó és bélstimuláns hatására vagyunk ráutalva.

Dr. Kuthy Dezső,
a vizgyógyászát egyet. ni. tanára, a Szegény - 
sorsit Tüdőbetegek Szanatórium-Eirvesületé' -nek

igazgatója, Budapest, (Budakesz).

Felelős szerkesztő: Boór Jenő.
Világosság könyvnyomda r.-t. Budapest, VII., Nyár-utca 1.

S z e m ü v e g e k
— ------------------  és ------------------

orresiptetők
^  legfinomabb kristály üveggel

nikkelezett foglalattal -. —  frt 50 kr.
valódi nikkelfoglalattal —  —  —  —  —  —  frt 80 kr.
finom doubléfoglalattal —  —  —  ..........  1 frt — kr.

Orvosi előírás után is készítünk fentjelzett árakkal.

Czigler és Schlesinger
Budapest, VII. kerület, Kerepesi-ut 36/L, Klauzál-utca sarok.
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“  Elefánt-csokoládé
kávéházak és étkezdék használatára kiváltképen 
a 31-es számit a legalkalmasabb. Rendkívül 
jó ize és finom aromája által annyira kitűnik, 
hogy a legjelentékenyebb üzletekben és beteg- 
ápoldákban (szanatórium okban) egyaránt 
nagy előszeretettel használják. @ @ e

Gummi - óvszerek.
n p C T T V  D f l l  V  legvékonyabb és
■ П С 1  I ■ “ ■ U L  I j legkellemesebb 

gummi-óvszer, 12 darab 5 korona.
Neverip, valódi (védjegygyei) 12 drb 6 korona.
Gummi-hólyag, kisebb 12 darab 2 korona, 

nagyobb 12 darab 2.40 korona.
Capott-amerlkán (rövid) 12 darab 3 korona és 

4 korona.
MintagyUjtemóny, 24 darab, legfinomabb minő

ségből 7 korona.
Halhólyag, nem ragasztva, 4, 6 és 8 korona.
Irigátor, kék zománc, felszerelve 3 és 4 korona.
Diana-őv (havibaj ellen) 3 és 4 korona.
Minden megrendeléshez utasítás és árjegyzék, 

szétküldés titoktartással bérmentve.

Czigler és Schlesinger
Budapest, VII. kér., Kerepesi-ut 36/L.

B E IT Z  JANOS
mííesztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó-gyár

Budapest, Ilii., Akácfa-utca 52. szám (Dob-utca sarok).

Kávéházi eszközök 
raktára

és javitó-muhelye.
Tekegolyók pontosan 
és jutányosán eszter- 

- gáltatnak. 
Használt golyók és 
dákok olcsón, állan
dóan raktáron vannak. 

Csorba golyók magas áron vétetnek meg és becseréltetnek.

Dákók gyorsan és pontosan készíttetnek.
TELEFON: 81 30. TELEFON: 81-30.

q j -------------------------------------- l ö

Steiner József és Fia L
cukrászdája és sütödéje

Budapest, Ilii. kér., Király-utca 67. szám.
A budapesti elsőrangú kávéházak és éttermek siiteményszállitója. 

STE INER- fé l e

„Luxus-kétszersült“
Törvényileg védve.

Pótolja a friss süteményt, i —  i Elsőrangú tápszer.
Minden egyes darab külön-kiilön egy 
pergament borítékba van csomagolva.

Egy doboz (35 darab) ára 1 korona 20 fillér.
5 kilogrammos megrendelések (5 doboz) 
postán utánvéttel és bérmentve lesznek elküldve.

Bevezetés elsőrangú szanatór iumokban és 
— I -----------  gyógyhelyek kávéházaiban. -----------  r—

eh___ I_________ rh
— ■ Figyelem Szaktársak! ■ ■

Kávéssegédek Csapó Mihály szaktársunk 

találkozó helye a Jf A  V É C S A R N 0 К A
---------------------1----- (Hajós-utca, D rechsle r-pa lo ta ),

melyet julius l-én megnyitott.
Szaktársunk, ki bosszú évek óta munkása volt szakmánk
nak, nem kevésbbé mindig igaz katonája volt szakszer
vezeti mozgalmainknak megérdemli, hogy az egyleti 
helyibégnek közelében lévő kávécsarn okát  — a 

kávéssegédek állandóan látogassák.
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Étlapirók figyelmébe!
Legmelegebben ajánlom a 

legjobbnak elismert és sok 
időt s munkát megtakarító

tákat. A nélkülözhetetlen 
hektographlap mindkét ol
dalon többször használható és 
egy eredetiről 100 120 másolat nyerhető. Lehúzás után
barna olajos-itatós közé, fektetjük és három-négy nap 
múlva ismét használható/

Hektograph-tekercsek és kimoshatatlan ruhajelző- 
festékek minden nagyságban kaphatók

Berkovits Károly
sokszorositó-készülékek és hektograph raktárában

Budapest, VII. kér., Sip-utca 11. szám.
Árjegyzék bérmentve.

Berkovits-féle
hektographlapokat
és minden színben lévő tin-

DIADAL $EC
fran cia  módszer szerint

E B E R H A R D T  ANTAL
pezsgőgyárából Budafok. 
Telefon: Budafok 30. sz.

Számos látogatást kér Dénes A. Aladár, bérlő.

ELSŐ MAGYAR Ш

RÉSZVÉNY-SERFŐZDE
BUDAPEST-KŐBÁNYA.

Kitűnő és szép szivarszipkák.
©) ©  Kizárólag saját gyártmány ! ©  ®  ©
Kapható ezenkívül a legjobb minőségű svéd

Consum-gyufa
irókréta, m billiárdkréta, @  fogvájó, 
irótábla, szivacs, levélpapír stb. stb.

Kizárólag saját gyártmányunk :
CONSUM-HÜVELY.

CYRANO-HÜVELY.
ANUBIS-HÜVE LY.

C O NG Ó- H  Ü VE L Y .

Pincérek borbélya! Pincérek fodrásza!

Gross Simon
■ fodrászterme ■ .■

Budapest, VI., Petőfi-utca 3.

Hajm osás kívánatra
a Gross féle «Demimond hajvizzel. Bámulatos 
hatás ! Kellemesen és frissitőleg hat a fejidegekre !

A hygiénia követelményeinek megfelelő tiszta, 
gyors és pontos kiszolgálás. Hírlapok kéznél ! 
Szépítő szerek és parfümök modern raktára !

----------------  Rendes árszabály! ___________


