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Meghívó.
A Budapesti kávéházi alkalmazottak szak

egyesülete összes tagjait ezennel értesítjük, 
hogy folyó évi december hó 14-én, délelőtt 
10 órakor, VII., Nagydiófa-utca 3, !. em. 
magánhelyiségünkben

rendkívüli közgyűlést
tartunk a következő napirenddel.

A választmány ajjáválasztása.
Erre ezennel meghívjuk összes tagjainkat, 

akiket figyelmeztetünk arra, hogy a napi
rend igen fontos lévén, minél tömegeseb
ben jelenjenek meg s mindenki hozza 
magával szakegyesületi igazolványát.

A vezetőség.

A kassai pincérek harc előtt.
Lapzártakor kapjuk a sürgönyt, hogy 

Kassára n e  m e n je n  eg y  é t t e r m i é s  k á v é - 
h á z i  p in c é r  se. Tehát bizonyára a kassai 
szaktársak harc előtt állanak. Nyomatékosan 
figyelmeztetünk minden szaktársat, hogy 
Kassára ne menjen, ha akárhonnan hívják, 
undorral utasítsa vissza s erről rögtön 
tegyen jelentést. Ne legyetek testvérgyilkosok!

Mozgunk.
A  kávéházi a lka lm azottak és a szociáldem o
krácia.  —  Akut\faól visszaélései. —  Sérelmeink.

Hiába temettek el bennünket, mégis élünk. 
A letiport kávéházi munkásság, a pincérek 
és kávéfőzők, a jelenlegi tarthatatlan körül
mények kényszerítésére újból erős agitációs 
munkát kezdettek, mert erős a meggyőző
désük, hogy csakis erős és szolidáris mun
kásság képes érdekeit megvédelmezni. Nem 
ér semmit a munkáltatók Ígérgetése az 
élet csak harc. Háborút nem lehet limoná
déval végigküzdeni. Mi, kétségtelen, nem a 
harcra törekszünk. Mi békét akarunk. De 
olyan békét, amelyben jogaink biztosítva 
vannak. Persze a kávésok azután újra jaj
gatni fognak, hogy fölülkerekedtek a város
ligeti elemek», a «véresek», a «szocialisták». 
Természetesen el szeretnék venni a hitelét 
azoknak, akik a helyes utón járnak. Pedig 
ezt nem a «véresek», az «agitátorok» csinál
ják, hanem ez az összmunkásság óhaja és 
helyes belátása, amely sokszoros véres 
tapasztalatok után ragaszkodik a szociál
demokráciához és az osztályharc alapján vitt 
mozgalmunkhoz, mert ezt látja egyetlen 
biztosítékának a jövő fejlődésére.

Az utóbbi időben újra divatba jött a 
kávésok berkeiből a szociáldemokrácia ellen 
veszedelmes kifogásokkal élni. Ennek tud
ják be azt a mély agitációt, amely ma a 
szociáldemokrácia védelmére közöttünk 
megindult. De necsak ennek az undok 
taktikának, amely mint a vadállatot uszítja 
rá a munkáltatót a munkásokra, ki akarván 
herélni belőle a meggyőződését, megakar
ván tiltani, hogy gondolkodjék, ne csak 
ennek tudják be a mozgalom fejlődését, 
hanem annak a tűrhetetlen terrornak is, 
amely amely végletbe a saját közvetítőjük 
esett hatalmi mámorában. A Farkas és Vigh- 
féle esetek és még sok, amelyről szaktársaink 
érdekében nyilvánosan nem nyilatkozhatunk, 
nagyon gondolkodóba ejti a munkásságot, 
amely nem oly buta, hogy ne tudná: rövi

desen mindenki megkóstolhatja ezt a gyil
kos módszert, amelyhez képest az a sokat 
hánytorgatott vörös terror» csak szelíd hárfa- 
pöngetés volt. Nos, de ezzel mi igen keve
set törődünk. Mindez a mi malmunkra 
hajtja a vizet. Minden, minden, amit eddig 
velünk s ellenünk elkövettek, a mi erősíté
sünket szolgálta.

A sárga mozgalommal ketté akartak ben
nünket szakítani — és ezzel a legerősebben 
bebizonyították, hogy mennyire szükséges az 
összetartás. Meg akartak semmisíteni ben
nünket s felfüggesztették úgy a kávéssegé
dek, mint a kávéfőzők szakszervezeteit és 
ime mindkét szakma menedéket talál az 
általuk 24 óra alatt megszervezett egyesület
ben. A sárga mozgalommal el akarták térí
teni a munkásságot az osztályharctól s ime 
ma a sárga mozgalom volt vezetői a leg
erősebb propagálói az osztályharcnak. Agi
táltak a szociáldemokrácia ellen s most kezd  
erőssé lenni a szociáldemokrácia közöttünk. 
A kutyaól terrorjával meg akarják semmi
síteni szakszervezetünket s a szakszervezet 
éppt ezért igen szépen fejlődik.

Élünk, mozgunk, haladunk s ennek egy 
gyönyörű bizonyítéka volt a folyó hó 9-én 
tartott hatalmas két gyűlés, amelyekről való 
tudósításunkban megtalálhatják a kávéházak 
összes munkásai alapelveink demonstrálá
sát s jövő programmunk lényeges részeit. 
Részletes tudósításunk a következő:

Délután 4 órára zsúfolásig megtelt az »Artista- 
Otthon»-kávéház. A gyűlés elnökei Fodor Pál ká
véssegéd és Zilahi Imre kávéfőző, jegyzői Wennin- 
ger József kávéssegéd és Guttmann Lajos kávéfőző 
elvtársak voltak. A kávéházi alkalm azottak  és a 
szociáldem okrácia  napirendet Weltner Jakab elvtárs 
fejtette ki és meggyőző érvekkel bizonyította be, 
hogy a kávéházi munkások, ellenére a borravaló 
rendszernek, épp úgy alá vannak vetve a nagy 
munkásosztályt mozgató és szervező gazdasági 
erőnek, mint ahogy a kávésokat is a tőkéseket 
mozgató s összehozó erők irányítják. Általános nagy 
tetszés között fejtette ki, hogy épp ezért a kávé
házi alkalmazottak mozgalma sem lehet másmilyen, 
mint a többi munkásoké és pedig: osztályharc 
alapján álló. Ezt igazolja az is, hogy az osztály
harc alapján harcolva szerezték meg mai gazdasági 
vívmányaikat is. A kávésok azért dörögnek a szo
ciáldemokrácia ellen, mert tudják, hogy csak ez 
fejleszti s ez védi meg a munkások gazdasági érde
keit. A politikai szervezkedés is elsőrangú érdeke 
e szakmának, mert talán egy szakma sincs, amely
nek a szociális törvényhozás annyira érdekében 
állna, mint ennek. Igazi szociális törvényhozás csakis 
a szociáldemokrata párt törekvése.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Vágó 
Béla elvtárs vázolta a kávéházi munkásság mai 
helyzetét. Példákkal igazolta, hogy a viszonyok 
rosszabbodnak, hogy a kávésok közvetítője részre
hajlással, terrorral és fekete lisztával dolgozik. Mind- 

I ezek javítását csakis erős, szolidáris munkásság és 
erős szakszervezet képes elérni.

Utána Vig István mutatott rá arra, hogy a kávé
sokkal való együttműködés lehetetlenség s lelep
lezte a munkáltatói Ígéreteket s humanizmust, 
ő , mint aki mindezt átélte, bizonyította, hogy bár 
a kávésok mindent megígértek, de még a sárgák 
n ak  — akikre igen nagy szükségük volt — sem  

Hidtak meg semmit. Sőt rosszabbitották az á llapo
tokat. Ez idézte elő azt, hogy visszajöttek a régi 
táborba.

Ezenkívül tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy 
a munkások 28.000 koronás segélyalapjának kama
tait a kávésok igazságtalan módon osztották ki.

Végül Földi Imre elvtárs figyelmeztetett a kávé
sok humanizmusának csalfa voltára.

A gyűlés, amelyen körülbelül 600—700 kávés
segéd és kávéfőző vett részt, ezzel lelkes hangu
latban befejeződött.

Az esti gyűlés is kitünően sikerült. Az Artista- 
Otthon teljesen megtelt a kávéfőzőkkel és kávés
segédekkel. Elnökök voltak Bucsky Péter kávés
segéd és Guttmann Lajos kávéfőző elvtársak, jegy
zők Jelűnek Ede kávéssegéd és Leves Sándor 
kávéfőző elvtársak.

A napirend előtt a Kávéházi alkalmazottak dal
kara énekelte el a «Fel szocialisták^ cimü dalt s 
Kunfi elvtárs beszéde előtt is énekeltek.

A napirendet Vágó Béla elvtárs fejtette ki, rámu
tatott a jelenlegi állapotokra s a szervezkedésre 
hívta fel a megjelenteket.

Utána Farkas János elvtárs mutatott rá tartalmas 
és érdekes beszédben a kávéházi alkalmazottak 
múlt mozgalmainak hibáira és hiányaira, majd be
bizonyította a kávéházi munkások kétségtelen győ
zelmét, ha összetartanak s igen érdekes leleplezé
seket tett a kávésok jelenlegi uszitóinak taktikájá
ról s jelleméről, különösen kiemelve Brück Károly 
ur karakterét a többi közül, majd a mozgalom 
alapjairól beszélve, beszédét azzal végzi: «Eddigi 
tapasztalataim alapján még csak egyet akarok mon
dani. A ki azt á llítja , hogy van m ás m ód a kávé
h áz i m unkások érdekeinek védelmére, mint az osztály
harc alapján  vívott m ozgalom, az vagy hülye vagy 
g azem ber!

Végül még dr. Kunfi Zsigmond elvtárs tartott 
óriási hatású beszédet, amelyben kimutatta, hogy 
mint minden munkásnak, úgy a kávéházi munká
soknak is csak egyetlen mozgalom védheti meg az 
érdekeit s teremtheti meg a jövőjét s ez a  szociál
dem okrata mozgalom. Beszéde hatása alatt az ösz- 
szes jelentkezettek elálltak a szótól. A jelenvoltak 
izzó hangulatban távoztak.

Mindkét gyűlés egyhangúlag a követ
kező határozati javaslatot fogadta e l :

Kimondja a kávéházi pincérek, kávéfőzők s 
konyhalegények 1909 december 9-én az Artista- 
Otthonban tartott nyilvános gyűlése :

1. Minden rágalommal és csábítással szemben 
rendületlenül ragaszkodik a  m agyarországi szociá l
dem okrata párthoz, mert ez az egyetlen párt, amely
hez proletárok tartozhatnak s amelynek alapján 
egyedül lehetséges a sikeres küzdelem a kávéházi 
alkalmazottak érdekében, úgy gazdasági, mint poli
tikai tekintetben.

2. A leghatározottabban tiltakozik  a kávésok 
munkaközvetítője és terrorisztikus eljárása ellen. 
Megállapítja, hogy e közvetítés igazságtalan s 
részrehajló, egyeseket mások felett előnyben része
sít, sőt egyeseket meggyőződésük miatt kenyerük
től megfoszt. Ezzel szemben megbízza a gyűlés 
a kávéházi alkalmazottak erre hivatott vezetősé
gét, hogy a megtorló lépéseket tegye meg, de 
megállapítja azt is, hogy eme állapotokat gyökere
sen csak akkor lehet megváltoztatni, ha a kávé
házak összes alkalmazottai szervezve lesznek s 
összetartanak.

3. Tiltakozik a kávésipartársulat ama eljárása 
ellen, hogy a kávéházi alkalmazottak segélyalapjá
nak kamatait az alapitólevél rendelkezései megsér
tésével adta ki s megbízza az erre megválasztott 
bizottságot, hogy tegye meg a lépéseket a munká
sok érdekeinek megvédésére.

Ezen gyűlések után el kell kezdődnie a 
legerősebb agitációs munkának, hogy moz
galmunk mihamarabb erőssé válva, sikere
sen küzdeni tudjon a munkások érde
keiért.

H IV A TA L O S R É S Z .
Budapesti kávéházi alkalmazottak 

szakegyesülete VII., Nagydiófa-utca 3, 
I. em. Telefon 21—60. Beiratkozhatni dél
előtt 9— 12-ig, délután 3—6-ig. Értesítések, 
tanácsok adása, panaszok felvétele ugyan
akkor.

Tagforgalom, Szaporodunk, fejlődünk, 
erősödünk. Ezt a következő számadatok 
bizonyítják :

Taglétszám :
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Ezek tények, ezek letagadhatatlan szá
mok, akárki is akarja mozgalmunk erejét 
kisebbíteni. Dolgozzunk erősen, hogy szak
egyletünk erős, hatalmas legyen, hogy már 
tagjainak hatalmas számával is imponáljon 
ellenségeinknek.

Nyelvtanfolyam. Tagjaink műveltségé
nek s szakképzettségének emelésére szak
egyesületünk nyelvtanfolyamot rendez be. 
Azt mondják, aki ahány nyelvet beszél, 
annyi embert ér. Ez való s egy pincérnél 
ez inég fokozottabb mértékben áll. Épp 
ezért tagjai gazdasági érdekében, értékük s 
keresettségük emelésére rendezzük be ezt 
a tanfolyamot s reméljük, hogy azok, akik 
felismerik ennek nagy fontosságát, be is 
iratkoznak erre a tanfolyamra. A tanfolyam 
december közepétől junius közepéig tart s 
teljesen gyakorlati alapon  lehet ez idő 
alatt elsajátítani azon nyelveket, amelyekre 
az illetők beiratkoztak. A tanítás heti két 
órában történik s három nyelvre terjed: 
német, francia és angol és sikerült oly 
előnyös feltételeket megállapítani, hogy 
egy hat hónapos kurzus dija csak 20 korona 
lesz. A tanítást Wirtschafter Márk ur, a 
Röser-tanintézet tanára fogja végezni. Be
iratkozhatni a szakegyesület irodájában.

Figyelmeztetés. Igen sok kávéssegéd 
és kávéfőző elvtárs van, akiknek a poros 
ügyeit viszi a szakegyesület ügyésze, a 
bélyegköltségeket s az ügyészi tiszteletdijat 
fizeti a szakegyesület s ők nem tagjai a 
szakegyesületnek. Ez egy kissé furcsa el
járás, de sokáig már nem fog tartani. Fel
szólítjuk mindezeket, hogy ha december hó 
15-ig be nem iratkoznak a szakegyesiiletbe, 
a pőréikét kénytelenek leszünk visszaadni 
nekik; vagyis azok számára, akik nem 
támogatják a szakegyesületet, az ingyenes 
jogvédelmet beszüntetni. Ez pedig rájuk 
nézve érzékeny anyagi kár lesz.

Az uj tagkönyvek már megérkeztek s 
az összes beiratkozott tagok tagsági könyve 
már ki van állítva. 30 fillér lefizetése elle
nében vehetők át az irodában.

Nem tagok ezentúl nem járhatnak a 
szakegyesület körhelyiségébe.

Munkanélküliekről liszta vezettetik, 
melyben ki lesz tüntetve, mióta sétál, saját 
hibájából esett-e ki a munkából, hol s 
mikor segített ki, milyen felajánlott üzlete
ket utasított vissza. A munkanélküliek akár 
a kisegítések alkalmával, akár üzletbe ke
rülnek, hátralékaikat az alapszabályok értel
mében törleszteni tartoznak.

SZEM LE.
Terror.

Ez volt a legvéresebb vád ellenünk. A 
terror, a terror, nem lehet a munkáltató ur 
az üzletében, az elhelyezéssel visszaélnek, 
embereket emelnek ki a munkából, terror... 
terror. . .

Most, amikor sok üzletben valóban ur a 
munkáltató, ez sokkal borzasztóbb a mun
kásokra nézve mint az, ha a munkások a 
szolidaritásukkal megvédték az érdekeiket. 
Ma nemcsak a munkások munkája fölött 
uralkodik a munkáltató, d e  a  le lk é n ,  a  
m e g g y ő z ő d é s é n  is  u r a l k o d n i  a k a r .  
Eddig tudomásunk van arról, hogy majd
nem minden lipótvárosi üzletben a mun
káltatók megtiltották a munkásaiknak, hogy 
belépjenek a szakszervezetbe tagnak. Aki 
belép, a kenyerét veszíti, hangzik fel a 
gőgös parancs s meg kell jegyeznünk, ha 
volt is munkáltató, aki ezzel talán nem 
törődött volna, akkor ott volt Brück Károly 
ur, a Vigszinház-kávés, aki legvakmerőbb 
módon terrorizáltas terrorizáljaa munkáltató
kat egyaránt. De nemcsak a szakszervezet
ről van szó. Ma már beleavatkoznak a 
munkáltatók abba is, hogy hova szabad 
s .!lc?.va neiJl szabad eljárni a munkásoknak. 
Vörös Ernő, ur a Simplon-kávés, megtiltotta 
a munkásainak, hogy a kávéházi alkal
m azottak gyűlésére elmenjenek. Ezek rideg 
tények.

De nemcsak erről van szó. Nemcsak a !

munkásokon folyik ez a munka, de a 
mnkáltatókon is. Ha valaki, uram bocsáss, 
egy neki megfelelő munkást vesz fel s ez 
véletlenül nem a kávésok közvetítője utján 
történik, akkor kész a leghallatlanabb 
fenyegetődzés a munkáltatóval szemben. 
Rögtön ott van Upor ur és botrányokat 
csinál vagy Vas ur, aki «szeliden figyel- 
meztet». Amit legelsősorban sérelmeztek 
és kifogásoltak a szakszervezeti közvetítés
nél, azt ezerszeresen túlhajtva gyakorolják. 
De hogy a munkáltatókat mennyire tudják 
terrorizálni, annak legerősebb bizonyítéka 
az Angol-kávéház esete. Reiszmann ur, az 
Angol-kávés, szerződést akart kötni a szak- 
szervezettel és már a megállapodás meg
történt, sőt hirdette is a lapokban, hogy 
kizárólag szervezett munkásokat tart. Midőn 
a megállapodás végrehajtására került a sor, 
Reiszmann ur egész kétségbeesve kijelen
tette, hogy ö  nem tehet eleget a megállapo
dásnak, ő m ia t t a  h á r o m  g y ű lé s t  t a r 
to t ta k  a  k á v é s  ip a r t á r s u la tb a n ,  Öt f e l - 
c i tá lt á k ,  ő  nem beszélhet, ő csak e perc
ben képtelen megtenni, amit a maga 
érdekében helyesnek tart. Ez is tény.

S hogy egyes munkások ellen mi megy 
végbe, az egyenesen vérlázitó. Egy pincér, 
— akinek a nevét ma ki nem Írhatjuk — 
alkalmazást talált egy jobb üzletben, ahol 
a munkáltató már megelégelve a kutyaól 
kiküldött csibészeit, igen megörült a kitűnő 
régi budapesti pincérnek. Ámde jött a 
parancs, hogy le kell váltani rögtön. Nem 
tette meg. Ekkor névtelen leveleket Írtak 
hozzá, amelyben az illetőt mindenféle 
stricinek s rovottmultunak elmondották. 
A munkáltató nem sajnálta a fáradtságot s 
adott 10 koronát egy tudakozó irodának s 
megtudta, hogy egyike a legtisztább életű 
becsületes embereknek. Ezután újra köve
telték a leváltását s ekkor a munkáltató 
kijelentette, hogy inkább kilép az ipar
társulatból, de ezt nem teszi meg. Ugyan
ilyen feleletet adott Weiszberger, a Kör
kávés, amikor követelték tőle Farkas János 
leváltását. Mert Farkas Jánost, ki újra 
szociáldemokrata, ki akarják irtani Budapest 
területéről. Neményi urnái, a Magyar Világ
kávésnál, már több eredményt értek el. 
Mert oda belépett Farkas János délután 
2 órakor, ya3 órakor megjelent Vas Samu 
és 4 órakor már Farkas Ján os el volt 
bocsátva. Vigh Istvánnak pedig Némái 
Antal ur egyenesen a szemébe mondotta, 
hogy ö  a budapesti piacon munkát soha 
nem fo g  kapni.

T eh á t  v a n  f e k e t e  li s z ta , akárhogy is 
tagadják a kávésok jelenlegi vezérei, amelyet 
ezen tények is igazolnak.

Ez nem terror? Ez nem visszaélés a 
hatalommal? Ez nem belegázolás az egyéni 
szabadságba? Ez nem könyörtelen gyilkos 
eljárás családos emberek ellen ? Csak 
csinálják az urak! Minden ilyen tény bom
lasztja a kávésok terrorra épített hatalmát 
s építi a mi öntudatra s intelligenciára s 
összetartásra fektetett erőnket.

Sérelem.
A kávéssegédek, kávéfőzők és konyha

legények 28.000 koronás segélyalapját a 
Kávésipartársulat kezeli. Ezt a pénzt a 
munkások adták össze a betegsegélyezésre 
s  ̂ elhatározták, midőn a betegsegélyző 
pénztár beolvadt, hogy kamataiból elaggott 
s munkaképtelen kávéházi munkások segé
lyezendők. Az alapítólevél szerint úgy a  
Kávésipartársulat, minta kávéházi munkások 
szakegyletei küldenek ki bizottságot, amely 
a kamatok kiosztása fölött határoz. Nos az 
idén, bár van a Kávéházi munkásoknak 
szakegylete, ez át is irt az ipartársulathoz, 
és felelt is, hogy az alapitólevel értelmében 
fog eljárni, mégis megtette azt a hallatlan 
dolgot, hogy senkit sem értesített, hanem 
suttyomban meghívott pár munkást, amiről 
a munkásság nem is tudott, olyanokat, 
akikben a munkásság nem bízik meg. 
Honnan veszi magának azt a bátorságot a 
Kávésipartársulat, hogy a munkások nevé
ben intézkedjék? Azt a rmmkásbizottságot
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joga van kiegészíteni az eddigi bizottság 
nak, vagy ha ellene kifogása van, itt van a 
Budapesti kávéházi alkalm azottak szak 
egyesülete, mint a munkásság egyedüli 
érdekképviselete, vagy ha ez sem tetszik, 
hívjanak össze gyűlést, vagy értekezletet, 
ahol a munkásság határoz , de épp a 
Kávésipartársulatnak joga kijelölni ezeket 
nincs.

Nézzük meg, kiket hívtak meg. A kávés
segédek részéről jelen voltak: Gárdos Sán
dor, Horváth Lajos, Magyaríts Ágoston, 
Rezső Jenő és Farkas Márton. A kávéfőzők 
részéről: Bereczky Lajos és Bajza Antal. 
Gárdonyi, Mészáros és Brück emberei ha
tároztak az összpincérség s kávéfőzők 
nevében.

Ez ellen a leghatározottabban tiltakozunk 
s már meg is tettük a lépéseket, hogy a 
kávéházak munkásaival többé ez a szégyen 
ne essék meg.

KÁVÉS5EG ÉDEK R O VflTR
> i i , .... ........................ ........  é

Az osztályharc alapján.
A napokban egy röpiratnak egy-két pél

dánya került a nyilvánosságra, amely a 
«Kávésok és pincérek harca» és « Válasz 
Harsányi A dolfnak» cim alatt, Braun Hugó 
tollából megdicsérte a pincérek sárga moz
galmát s biztos jövő zálogául állította oda, 
ha a pincérek kilépnek a szociáldemokrata 
pártból. Ugyanezen röpiratban Goldberger 
Miksa lándzsát tör a revier-rendszer mellett. 
A röpirat miatt a Népszavában éles táma
dások érték Braun Hugót s azzal lett 
vádolva, hogy a kávésok érdekében s azok 
megbízásából irta a röpiratot. Most nyilat
kozattal fordult hozzánk, amelynek értékét 
nagyban emeli az, hogy ma nincs «szak- 
egyleti terror», amely kipréselhette volna 
belőle ezt a nyilatkozatot, hanem tényleg 
a felvilágosítások eredménye. Természetesen 
ezek után megdőlnek azok a vádak, ameiy- 
lyekkel Braun szaktársat illették,

Budapest, 1909 december 9-én.
Nyilatkozat.

A pincérek ügye előbbrevitelének 
becsületes szándékával egy röpiratot 
írtam, amelynek nyomán reám zudult a 
gyanúsítások árja. Ha most el is ismerem, 
hogy egyben-másban tévedtem, az ellen 
tiltakoznom kell, hogy ezen tévedéseket 
rosszhiszemüeknek mondják és engem, 
mint a főnökök felbérelt alakját pellen- 
gérezzenek ki.

Nekem a főnökök pénzt nem adtak és 
röpiratom megírásában semmiképp sem 
befolyásoltak. Mögöttem tehát senki sem 
áll. Árulásra nem is vagyok kapható. 
Hogy soraimban a legbecsületesebb jó
hiszeműség irányított, azt bizonyítja, hogy 
most, pincértársaim felvilágosítása után 
készségesen elismerem, hogy a sárga 
mozgalmat nem a szakegyesülettel elégü- 
letlen pincérek, hanem a kávésok idézték 
elő. Valamint el kell ismernem azt is, 
hogy mindazt, amit a kávésokkal szem
ben el tudtunk érni, a z  o s z t á ly h a r c  
a la p j á n  á lló  s z a k e g y le t n e k  k ö s z ö n - 
h e t ji ik .

Ézek után nekem is erős meggyőző
désem, hogy csakis az osztályharc alap
ján lehet eredményeket elérni.

Ennyit kijelenteni tartoztam szaktársaim 
és saját lelkiismeretem megnyugtatására, 
valamint a gyanúsítások megcáfolása 
végett. Braun Hugó.

A szakma siilyedése. Az az esztelen 
politika, amely a pincérben nem lát egyebet, 
mint aféle szedett-vedett népséget, amely 
szerint a szakmában mindenféle hajó
törött menedéket találhat, tehát alkal
mazza is szivesen ezt az elemet, sőt 
közvetítőjével úgyszólván tenyészti s rá
ereszti ezt a csőcseléket a becsületes pincér- 
ségre minden aggodalom nélkül, nap-nap 
után szüli gyümölcseit. Csak a múltkoriban
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irtunk arról, hogy a főkapitány megfigyelés 
alá vette a pincérséget ama tapasztalat 
alapján, hogy az utóbbi időben csakúgy 
hemzseg közöttük a rovott előéletű, gyanús 
népség és most egy erőteljes bizonyíték 
mutat igazainkra. A rendőrség a napokban 
egy veszedelmes tolvajbandát fülelt le, 
amelynek egy úgynevezett «pincér» tagja 
is volt: Aigner Gyula.

Egész raktárra való lopott holmit találtak 
a különböző rejtekhelyeken. A többi között 
száznál több olyan ezüst- és más tárgyat, 
amely kávéházi felszereléshez tartozik, még 
pedig a következő felírásokkal: «Orient»-, 
«Upor»-, «L o n d o n < Ország-Világ», «New- 
york»-kávéház és «Fővárosi pavillon». Mind
ezt a fiatal Aigner lopkodta össze.

Ezek a kávéházak a «London» kivételé
vel a legkövetkezetesebbek a kávésok köz
vetítőjének támogatásában. íme itt a követ
kezménye. S különösen Harsányi ur, úgy 
látszik az ezüst inventárjával fizeti meg a 
tandijat, addig mig megtanulja, hogyha 
van is szedett-vedett nép a pincérség 
soraiban, azt ki kell onnan irtani, nem 
pedig változhatatlan állapotnak elfogadni, 
sőt még ezt elő is segíteni. Ezeken az 
állapotokon pedig kizárólag csak egy helyes 
neveld s fe jlesztő  politikával s erélyes, pre
ventiv eszközökkel dolgozó szakegylet segít
het. Ez pedig nem kell. Igaz sok viz le
folyik a Dunán, de sok ezüst is el fog 
veszni s mégis be togják látni, hogy kell.

Női kiszolgálás. A főkapitányságon 
ankét volt, ahol boldog-boldogtalan megje
lent, csak épp a munkások érdekképvisele
tét nem hívták meg. A női kiszolgálásról 
folyt a vita, amelynek eredményeképp ki
szivárgott, hogy az ankét kávésaink nem 
éppen nagy megelégedésére, a női kiszol
gálás ellen szolgáltatott anyagot az érdek
lődőknek.

Meg fogjuk találni a módot, hogy mi is 
szóhoz juthassunk ebben a kérdésben, mint 
a legközvetlenebbül érdekeltek. Az anyagot 
most gyűjtjük hozzá, amelylyel be fogjuk 
bizonyítani, hogy a női kiszolgálás a kávés 
és vendéglősiparban tö n k r e t e s z i  a  n ő i  
sz e rv ez e te t  é s  b e lá t l ia ta t la n u l m e g n ö 
v eszti a  p r o s t i t ú c ió t . Ha Boda főkapi
tány őszintén dolgozik a prostitúció csök
kentésén, akkor neki kell a legerőteljesebben 
küzdeni a női kiszolgálás ellen a vendéglő 
és kávésiparban.

Marosvásárhelyi szaktársaink is a
szervezkedés terére léptek. Asztaltársaságot 
alakítottak, amelynek első ténykedése az 
volt, hogy a Fogadó cimü újságot, amely 
mindig pincérvédelemmel pipeskedik, boy- 
kottálták.

Az asztaltársaság a helyi pincérség érde
keinek védelmére alakult november 24-én 
s cime: M arosvásárhelyi pincérek asztal- 
társasága.

Tisztikar: elnök: Schodits Ferenc, alelnök : 
Csepcsik József, titkár: Laczkovits Ernő, 
pénztáros: Friedmann Márton, jegyző: Hol- 
zer Géza. Választmány: Kiss Kálmán, Lázár 
László, Kohn Mór, Stefanovszky Jenő, Ko
vács Árpád, Mayer Ferenc.

Melegen üdvözöljük őket és sikeres mun
kálkodást kívánunk a szolidaritás erejével.

Ügynökök ellen. Figyelmeztetjük a 
szaktársakat, hogy az a nevezett Weinber- 
ger Béla, akiről a múlt számunkban emlí
tést tettünk, az Engel J.-né ügynöki irodá
jának a kifutója s ha valahová beteszi a 
lábát a szaktársak 1. rúgják ki; 2. tegyenek 
róla jelentést a lap szerkesztőségében.

#
Egy szaktárs, akit a Mária Regina ügy

nöki bódé helyezett el mindenféle kecseg
tető igeietekkel Schön Károly Fiume-kávé- 
házába Szombathelyre, erről az üzletről a 
következőket jelenti: 15 forin t kosztpénz, 
munka déltől reggelig s átlag  60 fillér  
kereset. Az ügynöki lelkiismeretlenség nem 
nézi milyen helyekre megy a munkás. El- 
közvetiti a legundokabb helyekre is, csak
hogy kipréseljen belőle pár koronát.

*
A Magyar cigányzenész-egyesület röp- 

iratban figyelmeztet valami Kovács Sándor

nevű zugügynökre, aki a legpimaszabb 
módon zsarolja úgy a cigányzenészeket, 
mint az üzlettulajdonosokat. Felszólítjuk a 
szaktársakat, ha ezen egyén viselt dolgairól 
tudnak valamit, értesítsék az egyesületet, 
IX., Ráday-utca 15. szám, telefon 64—51., 
hogy üzelmeit annál könnyebben meggá
tolhassák. Minden szakmának, amelyet ez 
a fajzat zsarol, össze kell fogni, hogy kiirt
hassuk őket.

Azon pezsgődugókat, amelyeket cé
gük pár fillérért kivált, kérjük, hogy a szak
társak szolgáltassák be a szakegyesület 
irodájába. Támogassák a szaktársak fiatal 
szakegyesületünket, mert csak ha minden 
oldalon megtesszük vele szemben a köte
lességünket, lehet anyagilag erős, amely a 
munkanélkülieket s az egyéb megszorulta- 
kat segélyezheti.

KÁVÉFŐZŐK ÉS KONYHRLEGÉNYEK 
ROVRTR
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Bereczky Lajos ur karriérje. A na
pokban nevezetes vacsora volt a Continental- 
szálloda éttermében. Nevezetes volt azért, 
mert ott jelent meg először Bereczky Lajos 
ur, aki ugylátszik a munkások elárulásában 
s az elvtagadásban túltesz mindenkin. Ott 
beszédet tartott a díszes férfiú, amelyen 
poharát a kávésok és munkásaik békés együtt
működésére ürítette s ezzel azt a kínos 
kérdést állítja elénk, mikor hazudott: akkor-e 
amikor a legvadabb osztályharcot hirdette, 
vagy most?

Szerény nézetünk szerint mindkét eset
ben hazudott az aranyember. Mert soha 
becsületes meggyőződése nem volt, hanem 
mindig a saját egyéni érdekét istápolta s 
oda húzott, ahol több előny kínálkozott. 
Hiszen szüksége is van rá a becses cseme
tének, hiszen egész életében szégyelte, 
hogy műnkásember. Gáláns kalandjai kö
zött sohasem szerepelt másképpen, mint 
«kis barna magánhivatalnok», földbirtokos 
vagy éppen a Pesti Hírlap szerkesztője. De 
száz szónak is egy a vége, Bereczky ur 
pályafutása most ért a delelőre. Gratulálunk !

Annyit azonban egész őszintén megüzen
hetünk Bereczky urnák, ha majd a kávésok 
ki fo g já k  rúgni, ne jöjjön vissza közénk. 
Becsületes munkásemberek közé nem való 
az ilyen népség.

Munkássors. A napokban egy összetört 
aggastyán tért be a szakegyesületünkbe: 
Szakali Antal kávéfőző, akinek vállait 65 
esztendő nehéz terhe nyomja. A szakmánál 
közel ötven esztendeje dolgozik s bizony 
nem 65 esztendősnek látszik, de 90 eszten
dősnek, annyira megnyomta a konyha 
nehéz munkája. Kérdeztük tőle, váj
jon miért jött csak most a szakegyle
tünkbe. «Hát bizony én — úgymond — 
eddig a Molnár-utcába jártam, de nem 
kaptam munkát. Mikor kérdeztem Vas úrtól, 
miért van ez, akkor azt mondotta, hogy 
már nagyon öreg vagyok s ő  nagy, fényes 
kávéházaknak közvetít, oda nem küldhet. 
Ellenben azt mondotta jö jjek  csak ide a 
szakegyletbe, itt talán segítenek rajtam.»

Rettenetes igazságokat tár fel ez a pár 
szó. A kávésipar, a kávésok kihasználták 
ezt az embert s nincs mód, hogy ma, 
amikor már összetört öreg ember, hogy 
segítsenek rajta. Kell ide lázitó szó? Kelle
nek ide puffogó frázisok? Kihasználták s 
eldobták. S ide küldték bizonyára azért, 
hogy bajlódjatok vele ti, ha olyan nagy 
munkásbáratok vagytok.

Nos igen, jó helyre küldték, mert itt 
meleg szeretettel fogadjuk ezt az öreg 
embert és fogunk is segíteni rajta, nem
csak mert munkástestvérünk, hanem mert 
szomorú példája bizonyára uj erőre ébreszti 
az elcsüggedt harcosokat, látva benne a 
munkás sorsát, mindnyájunk sorsát, amelyet 
csak akkor varázsolhatunk széppé, biztos 
jövőjüvé s gondtalan öregségüvé, ha össze
tartunk s erős szervezetet alkotunk.

Szántó Béla urnák, aki a Keleti kávé
ház tulajdonosa, ugylátszik megártott a kávé

háza neve. Keleten képzeli magát és azt 
hiszi, keleti satrapa legalább is. A napok
ban V48-kor, mikor még a kutyaól nem 
volt nyitva, kisegítő kellett s be is ment 
egy szaktárs dolgozni. Délben zord sze
mekkel végignézi a kisegítőt Szántó ur s 
midőn megtudta, hogy szervezett munkás, 
akkor egy pillanatig sem engedte meg, hogy 
tovább dolgozzék, kidobta az üzletből. Elég 
szégyen, hogy még ma, a XX. században 
is akadnak emberek, akik attól a szegény 
munkanélkülitől még azt a pár fillért is 
sajnálják csak azért, mert meggyőződése 
van. Ezt nem felejtjük el Szántó ur.

Szervezkedjünk. Aki a legutóbbi ese
ményeket figyelemmel kiséri, az igen bátran 
kijelentheti, hogy ha a kávéfőzők és konyha
legényeknek jelenleg a gazdasági helyzete 
rosszabbodott, annak kizárólag csak maguk 
a munkások az okai. Azt a szép összetar
tást kell közöttünk erőssé tenni, amely a 
múltban megsžerzett a számunkra mindent 
s ma is vissza fogja hozni az elvesztetteket. 
A kávéfőzők és konyhalegények fizetése 
az utóbbi időben 20—30°/0-kal csökkent, 
pedig a megélhetés mindig drágább lesz. 
Ez olyan tény, amely fölött csak a hülyék 
intézetében szoktak gondolkodni. Minden 
épeszű ember cselekszik ilyenkor és nem 
gondolkodik. Cselekszi pedig azt a szervező 
munkát, amely össze fogja hozni a kony
hák rabszolgáit újra szervezetünkben.

Igen, sok közömbös ember van közöt
tünk, és árulók is vannak. De ezek mindig 
voltak és mégis erősek voltunk valaha. 
Ezért félre a kishitűséggel és mindannyian 
lépjünk be a Budapesti kávéházi alkalma
zottak szakegyesiiletébe, ahol k ü lö n  s z a k 
o sz tá ly b a n  fogunk tömörülni s addig dol
gozunk, mig meg nem erősödünk. A leg
utóbb lezajlott gyűlések bebizonyították, 
hogy a kávéfőzők és konyhalegények érdek
lődnek a mozgalom iránt, nos, ne csak 
érdeklődjenek,hanem cselekedjenek, ne csak 
beszéljenek, hanem dolgozzanak is a szer
vezet érdekében. Előre a munkára, össze
tartásunk megteremtésére!

3. oldal

H ÍR E K .
Uj kávésok. Herczfeld Gyula elvtárs, a 

Munkácsy-kávéház volt éjjeli főpincére, át
vette a volt Rujder-kávéházat, amelyet 
Magyar Ipar név alatt vezet. Krausz Géza 
elvtárs, a Helvetia-kávéház, volt éjjeli fő
pincére pedig átvette az Ámor-kávéházat. 
Ha munkáltató korukban is úgy fognak 
érezni volt szaktársaikkal szemben, mint 
pincérségiik alatt, amelyben, ismerve eme 
két elvtársat, okunk nincs kételkedni, akkor 
bizony a szaktársak részéről a legmelegebb 
támogatásra lehetnek elkészülve.

A Bányai-féle vendéglőt (Rákóczi-u* 
és Luther-utca sarok) az éttermi segédek 
szervező bizottsága bojkott a lá  helyezte, 
mert Bányai ur a kollektív szerződés egyet
len pontját sem tartja be és szervezetlen 
huligánokat alkalmaz, nevetségesen olcsó 
bérek mellett.

Egy pincér találmánya. Friedmann 
Adolf szaktársunk egy igen érdekes és 
ügyes találmányra kapott szabadalmat. Ez 
egy egyszerű készülék, amelyet az üveg 
nyakára kell erősíteni s védi az üveget az 
eltöréstől, de ha el is törik, a vele dolgozó 
pincér keze nem sérülhet meg. A napok
ban kezdi meg elárusitását Liszt Ferenc-tér 
3. sz. alatt. Egy darab ára 2 korona. Ismét- 
elárusitók kedvezményben részesülnek.

Fodrász- és borbélysegédek moz
galma. A borbély- és fodrászsegédeknek 
jelenleg a miénkhez hasonló nagy küz
delmük van. Állandó a panasz, hogy az 
üzlettulajdonosok nem tartják be azt a 
munkarendet, amelyet az ipartestület köz
gyűlése maga állapított meg 1907-ben. E 
körülménynek tudható be, hogy az üzletek 
zárási és nyitási idejét a legtöbb helyen 
nem tartják be, holott ennek ellenőrzésére 
maga az ipartestület vállalkozott. Ez a 
munkáltatói becsületszó!

Ezenkívül van még több panaszuk a segé-
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deknek, igya fizetésre s az ebédidőre vonatko
zólag. Ezenkívül az ipartársulati munkaköz
vetítő a legaljasabb visszaéléseket követte el. 
Ezek orvoslása céljából a segédek röpiratban 
értesítették az összes borbéiymestereket, 
hogy megszakítanak az ipartestületi munka
közvetítővel szemben minden összeköttetést 
s az elhelyezést ezentúl a saját kebelükben 
végzik. A munkanélküliek fel is ütötték uj 
tartózkodási helyüket egy Akácfa-utcai 
kávéházban, ahol végzik is már az elhelyezés 
körüli teendőket.

A munkarend és a munkanélküliek köz
vetítése ügyében nyilvános gyűlést tartottak 
e hó 2-án, csütörtökön este V29 órakor a 
Concordia-étterem összes helyiségeiben, 
ahol még jobban megerősítették a bojkottot 
az ő saját kutyaóljuk ellen, amely eddig 
kitünően sikerült. Támogassuk küzdelmük
ben s csak olyan borbélymühelybe járjunk, 
ahol szervezett borbélysegédek vannak s 
ahol csak a segédek által közvetített mun
kás dolgozik.

Felelős szerkesztő : Vágó Béla.
Kiadja: a lapbizottság.

Világosság könyvnyomda rt., Budapest, VIII., Conti-utca 4.

Nyílt tér.
Hirdetések felvétetnek VI. kér., 

Dalnok-utca 20, 11. 23.

Szaktársak! Borhoz, pezsgőhöz a Kroti- 
dorfit ajánljuk.

Törley-pezsgő dugókat a cég 10 fil
lérért vált vissza.

Pincércipők csak Serény Zsigmondnál, 
VII. kér., Erzsébet-körut 36. sz., kaphatók. 
Ajánljuk szaktársainknak erre vonatkozó 
hirdetésünket.

H IR D E T É SE K .

P l VI P  0  Y O l i  a ján lju k  HERMANN 
m u c i  C n  GYULA fé r f is z a b ó -  

--------------------------- m estert, ki m ár húsz

fig y e lm é b e  szabója. — Buda pest,
— . — VII., A kácfa-utca 7.

„NÉPSZAVA" KÖNYVKERESKEDÉS
BUDAPEST, Vili, CONTI-UTCA 4.

Könyvtárak részére ajánl könyveket és folyóirato
kat minden tudományszakból a legolcsóbb árakon. 
A szövetség csoportjai kiválóan gondos kiszolgá
lásban és a lehető legnagyobb kedvezményben 
részesülnek. Bárhol hirdetett müvek ugyanazon 
áron, esetleg sokkal olcsóbban is szállíttatnak.

Könyvjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

LITTK E  L.
PEZSGŐüYÁRTELEPE

:: PÉCSETT ::
B U D A P E S T I  FŐRAKTÁR:
IV., SZÉP-UTCA 3. SZ.

TELEFO N  1 0 -8 5 .

PARAGONIA.
A világon e l ism ert  leg jobb  am erika i

FOGTISZTITÚ SZAPPAN.
E g y  d a r a b  10 f i l lé r .

Kapható KOCH JÓZSEF szak tá rsn á l ,  
VI., Sziv -utca 9, III. em. 16.

Cs. és kir. udvari y m  és kamarai szá llító

DREHER ANTAL SERFÍZDE R.-T.
Budapest-Kőbányán.

Ajánlja kitűnő minőségi! ászok-, király-, márciusi, 
kiviteli márciusi, korona- (á la pilseni), maláta-, 
---------bajor-, dupla márciusi és baksörét________

KUiöniegesség: dupla maláta kősör kőkorsókban.

Nagyobb sörm ennyiséget saját jégkocsijaiban szállít.

Első magyar részv. seríóződe.
Gyártelep ás központi iroda: Kőbánya. 

Telefon-szám: 52— 60.

Városi iroda: V i l i . ,  Esterházy-utca 6 .
Telefon-szám: 52— 59.

Palaclcsör osztálya: X. kerület, Kőbánya.
Telefon-szám: 5S— 50.

HAGGENMACHER
kőbányai és budafoki sörgyárak r.-t.

K Ő B Á N Y A ,
Halom-utca 27. (Telefon-zám: 52-86.) 

B U D A F O K . (Telefon-szám: 1.)

Városi iroda :

B u d a p e s t ,  V .,  K á d á r - u t c a  5.
(Telefon-szám: 14-60.)

Consum
részvénytársaság

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

Saját szipkagyárában a legcsinosabb kivitelű és 
legkitűnőbb minőségű szivarszipkák készülnek, 
cégnyomással is. Saját gyártmányú szivarka- 
hüvelyek. Raktáron gyufák, fogvájók, kréták, 
szivacsok, táblák stb. Nagy raktár kávéházi 
felszerelésekből, sakkok, dominók, teke
asztal felszerelések, dákók, billiárdgolyók, 
ujságtartók stb. stb. Játékkártya gyári raktár. 
©  Képes árjegyzék ingyen. ©

P in c é re k  fig y e lm é b e !
Az elismeri legjobb és legtartósabb

PINCÉR-CIPŐK
,  csakis

SEREHY ZSIGMONDnál
Budapest, VII., Erzsébet-körut 36

kaphatók. Számos elismerő-Ievél bizonyítja a cég szolid 
kiszolgálását.

Állandó nagy választék kész ü zle ti és m in d en n em ű  
cip ő k b e n .

Egy levelező-lapon kérem szives értesítését és azonnal 
szolgálok.

Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab- 
bán eszközöltetnek.

BEITZ JÁNOS
mu8sztergályos, dákó- és blliárilgolyó-gyár.

Kávéházi 
eszközök 
raktára 
és javito- 
niííhelye.

Nagy választék uj és használt tekeasztalokban, 
kina és alpaka kávéházi és vendéglői cikkekben.

Budapest, VII., Akácfa-utca 55, Dob-utca sarok.
Telefon : 81—30. Telefon: 8 1 -3 0 .

Az igen tisztelt p in cé r o rak  szives figyelmébeI

bor, pezsgőhöz legjobb ital. Orvosilag ajánlva mint 
-------------- nyáikaoldó ós hugyhaftó hatású. --------------

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

felhívom saját gyártmányú

konyhakabát-,kötény-és 
munkanadrág-üzletemre,

uit a legjobb minőségben, 
monogrammal ellátva, ol
csón szállítok. Kávéfőző-kabát 
méret szerint 3 korona 60 

• fillértől feljebb.

G riinhut Ödön,
szabómester

[Budapest, VII., Akácfa-utca 10.

[Levelezőlap-értesítésre ház
ihoz jövök. Árjegyzék ingyen.

___ V id ékre u tán vét mellett.
Mérethez elegendő ujjhossza és mellbőség 

hónaljon körül.
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