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Visszapillantás.
A mindnyájunk számára nyomorúságos 

múlt esztendő számunkra nemcsak súlyos 
tanúságokkal terhes, de örömteljes tapasz
talatokkal is. Nemcsak a megpróbáltatás 
nehéz napjait éltük át, de a jövendő 
diadalai s örömeinek visszafelé vetített 
fényességétől is ragyogó. Mert ez a múlt 
esztendő minden kétségen felül bebizonyí
totta, hogy a kávéssegédek és kávéfőzők 
mozgalmát n e m  leh et  m e g sem m is ít en i  
és  n em  leh e t  le té r ite n i az  o sz tá ly h a rc  
a la p j á r ó l .

*

A múlt esztendő legnevezetesebb esemé
nyének egyike a sárga mozgalommal való 
fúzió. Ez a tény nemcsak a vörösök rend
kívüli szívósságát s energiáját bizonyítja, 
de azt a sokat bizonyított igazságot is, hogy 
a munkáltatók képtelenek gondoskodni a 
munkások gazdasági érdekeinek megvédel
mez éséről. Mert elsősorban az a galádság 
mozdította meg a sárga mozgalom vezető 
embereit, hogy egyes kávésok a legarcát- 
lanabbul itt is, ott is megszegték a velük 
kötött szerződést. Belátták, hogy csak az 
osztályharc alapján álló mozgalom képes 

-tartós eredményeket biztosítani a munkások 
számára s hogy a munkáltatókkal együtt 
mozgalmat csinálni: egyenes őrültség. Ezt 
az igazságot a jelen szomorú eseményei 
— midőn újra látunk egynéhány elgyötrött 
huligánt oldalogni a munkáltatók körül — 
nem fogják elhomályosítani. A munkáltatók 
körül forgolódók nagyobb része odakény- 
szeritve fogcsikorgatással hajlong, mert ma 
már mindenki tudja, hogy a munkáltatók 
mézes-mázos szavai, színlelt jóakarata csak 
a kávéházak munkásainak örökös rabszolga
ságát készítik elő. Erre tanította meg az 
összességet a sárga mozgalom, amely az 
ostorcsapások alatt gyorsan megvörösödött.

*

A múlt esztendőben tapasztalhattuk, hogy 
soha még olyan kitűnő alkalom nem adódott, 
de nem is fog adódni a kávésok könyörte
len uszitóinak, hogy örökre megsemmisítsék 
a kávéházi munkások mozgalmát. Egyszerre 
felfüggesztik a kávéfőzők szakegyletét, a 
kávéssegédek szakegyletét s felállítják a 
kávésok közvetítőjét. Urak, ennél jobb 
alkalom valóban sohasem volt. De ki is 
használták. Elkezdődött a leírhatatlan 
terror, ijesztgetés és a fekete lista. Semmi 
sem használt. A munkásság újra szervez
kedni kezd. A legnehezebb, legkétsége
sebb és üldözöttebb szervezeti formára 
van utalva: a szabad szervezetre. Állandó 
rendőri és városi hatósági üldözés. A 
szabad szervezet csak erősödik, erősödik, 
sőt nyílt harcra készül fojtogatóival. Sőt 
össze is csap velük s a rettenetes viszonyok 
kényszere alatt összeomlik. Itt volt az újabb 
alkalom , urakl S mindhiába! A vesztett 
csata dacára a munkások legüldözöttebb 
embereinek éjt-napot egygyé tevő munkájá
val, gunynyal, szidalommal, megvetéssel és 
kinevetéssel küzködve, minden üldözéssel 
és rágalommal megbirkózva csak felépítettük 
a szabad szervezetet, amely szorgosan épí
tette egy erős és osztálytudatos szakszerve
zeti mozgalom alapját. Könyörtelen üldözés, 
gúny, éhezés, börtön, a munkások iszonya
tos közömbössége nem volt képes meg-
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. .. .
semmisíteni a szervezetet. Ahogy letiporták, 
újra felemelkedett. A belügyminiszter, a 
budapesti rendőrség, a városi hatóság, a 
munkáltatók vagyona s üldözése nem volt 
képes megsemmisíteni a szervezetet. Mindig 
állt az büszke zászlójával s az osztálytudat 
ragy°gó szépségével. Ez is a múlt esztendő 
tanulsága.

*

A sárga mozgalom letűnt, az üldözés és 
vereség nem gyengített s az év rázkód- 
tatásaiból és viharaiból diadalmasan s ifjan 
emelkedett ki a Budapesti kávéházi alkal
mazottak szakegyesülete. Minden tévelygés 
nélkül, elmozdithatatlanul helyezkedett az 
osztályharc alapjára s komolyan, a múlt 
tapasztalataitól terhesen készíti elő a kávé
házi munkások boldog jövendőjét s e célra 
szervezi az ipar összes férfi- és női munká
sait. Mosolyog a fenyegetőzésen s lassú, 
de bizonyos fejlődésével megnyeri a 
kétkedőket. Aki a múlt évnek ezt az ered
ményét látja, a szép szakegyleti helyisé
geket, az ott hemzsegő munkásokat, fényes 
vigalmakat, a szervezeti élet minden ágát 
fejlődni és zsendülni, a taggyűlések s 
közgyűlések látogatottságát s komolyságát, 
az soha el nem fo g ja  veszíteni reményét a 
kávéházi munkások mozgalmának diadal
mában.

így lett a múlt esztendő szomorúságaiból 
s iszonyaiból kiapadhatatlan remény forrás. 
Ilyen örömöket csak mi, szociáldemokraták, 
tudunk megérni. Vájjon ki fogja nyomorú
ságos életünk eme koszorúját, szenvedé
seinket örömökké s ragyogó boldogsággá 
átváltoztató elvünket, a jövő reménységé
nek eme biztos csillagát Brück, Upor és 
Gárdonyi barátságával felcserélni.

A jövő év a fejlődés éve. Csak akarnunk 
kell. Egyidejűleg a győzelem éve is lehet. 
Előre a munkára!

É rte s íté s !
Tudatjuk lapunk tisztelt olvasóival s elő

fizetőivel, hogy a Magyarországi Kávéházi 
Alkalmazottak Szaklapja ezentúl minden 
1-én és 15-én fog megjelenni. Lapzárlat 
minden hó 5-én és 25-én. A lakváltozásokat 
kérjük pontosan bejelenteni.

Inog a kávésok közvetítője.
Nem történt se több, se kevesebb, mint

hogy a Molnár-utcai herbergben a múlt 
héten óriási botrányok játszódtak le. A 
Vas-féle elhelyezés nem tetszett egyesek
nek — egyúttal megállapíthatjuk, hogy 
jogosan — s emiatt csúnya jelenetek tették 
élvezetessé az ott tartózkodók egyhangú életét, 
amely egyhangú életbe csak Vas mester 
«nincs üzlet urainn kiáltása szokott néha 
derűt és örömet varázsolni. Hogy ez a 
botrány megtörtént s amely csak kezdődő 
tünete annak a mély elkeseredettségnek s 
lázongásnak, amely a kávésok közvetítője 
ellen kitörni készül, erre bizonyítékaink 
vannak. Többek között egy küldöttség, 
amely ez esetből kifolyólag járt a Nap című 
lapnál s amelynek elpanaszolták sérelmeiket 
s amely egy betűt se közölt le a pincérek 
panaszaiból. A Népszavánál ugyan nem 
jártak, de ez küldöttség nélkül is közölte 
az esetet kellő kommentárokkal s amely

sok egyéb mellett azt is bizonyította, hogy 
mely sajtó barátja igazán a munkásságnak.

A M agyar N em zet cá fo l.
Soha nem szoktunk ezzel a lappal fog

lalkozni. A támadásai nem érdekelnek ben
nünket, mert úgyse olvassa el senki. De 
amikor benne a Kávésipartársulat és szö
vetség v éd e k e z ik  és hasábos cikkekben 
c á fo l  s ezt a nagy apparátust megmozgatni 
egy kis hirre érdemesnek tartja, ez már 
érdekes jelenség, amelylyel bővebben kell 
foglalkoznunk. Valóban érdekes minden 
mondatával ennek a cáfolatnak foglalkozni 
s napnál világosabban be fogjuk bizonyí
tani, hogy nekünk van igazunk.

B rü ck  K á ro ly  az e lő té rb e n .
A Népszava s vele együtt mi határozottan 

azt állítjuk, hogy óriási az elégedetlenség 
a Molnár-utcában, amely az utóbbi időben 
nyílt forrongásban tört ki. S mit tesz isten ? 
Olyan erőteljes bizonyítékot hoz a szá
munkra, amely minden kétségen felülivé 
teszi ezt a dolgot. Tudniillik a M. N. meg- 
interjuholta Brück Károly urat, aki a követ
kezőket mondotta:

«Egy szó se igaz az egész közlésből, a 
«Vörös macskában* vagy a «Fekete bikád
ban történhettek ilyen esetek, de nem a mi 
munkaközvetítőnkben. Itt nincs semmi baj.»

Mit bizonyít ez a kijelentés, azt, hogy az 
eset megtörtént. Mert vedd az ellenkezőjét 
annak, amit Brück Károly ur mond, meg
kapod az igazságot. Ez a szabadkőműves 
még akkor se tud igazat mondani, ha akar. 
Ez az első bizonyíték.

Az e lh e ly ez és  n ag y ság a  és jó s á g a .
A M. N. megírja, hogy egy év alatt a 

Kávésipartársulat közvetítője 17.800 elhelye
zést végzett. De hogy? Olvassuk csak el:

«És pedig a jelentkezés sorrendje sze
rint. Senkinek kifogása nem volt ezideig 
az elhelyezés ellen, csak azért elégedetlen
kedtek egyesek, mert nem volt hely, de 
ezt maguknak köszönhetik, mert egyszerűen 
otthagyták régi helyüket.

Ezidő szerint — ellentétben a tavalyi 
téllel, mikor százakra ment a jelentkezők 
száma — a munkaközvetítőkben csak 
50—60 munkanélküli vár elhelyezésre, nyu
godtan. Nincs is okuk az elégedetlenségre, 
mert akit el lehet helyezni, azt el is he
lyezik. >

Megjegyzendő, hogy nemcsak roppant 
igazságos, de igen szapora is ez a közve
títés. A Kávésipartársulat hivatalos lapja 
szerint november 15-től december 1-ig 
6 ő , m o n d d  h a tv an ö t s ta b ilp in c é r -  
e lh e ly ez és  volt, december 1-től 15-ig pedig 
ŐS, m o n d d  ö tv en n y o lc  s t a b ilp in c é r  - 
e lh e ly ez és  volt• Tehát naponta átlag 4, 
m o n d d  n éy y  s ta b ilp in c é r  e lh e ly e z é s !

Hát kell ezt cáfolni ? Munkanélküli pin
cérek, olvassátok el ezeket a kijelentéseket 
s lázadjatok fe l! Mert nem kell ezekhez a 
számokhoz kommentár, izgatnak ezek anél
kül is. Hát kik kapták ezeket az állásokat, 
hisz a munkanélküliség folyton emelkedik! ? 
Hát nem nézik a családos emberek nyo
morát, nem nézik a végtelen éhségét a 
régen sétálóknak ? Az elhelyezés ilyen kitűnő, 
mégsem jut munka a régóta sétálóknak? 
Vagy hazudnak ezek a számok, akkor 
pokolba ezzel az intézménynyel, mert kép
telen kenyerei adni a munkanélkülieknek;
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vagy igazak s akkor, nos a k k o r? .. .  Kár 
olyan gyorsan cáfolni urak!

A sárg a  m ozgalom .
«Sárga mozgalomra egyelőre nem gon

dolnak) Írja a tiszteletreméltó újság. Ez az 
egyelőre szó sokat beszél s ugylátszik, egé
szen mégse merik letagadni ezt. Nos, sárga 
mozgalom létezik, csak egyesületben nem. 
És ennek a vezető hangadói szinte léteznek. 
Először is sárga mozgalmat jelent az a 
koldusadomány, amelyet munkanélküli se
gély címén adogatnak ki. Ezelőtt egy ember 
kapott százakat, most ötvenen kapnak 
ugyanannyit. Ezt a pénzt valami bizott- 
sággal egyetemben osztják ki s azok lehet
nek a bizottság tagjai s csak azok kaphatnak 
ebből a koldusadományból, ebből az undo
rító alamizsnából akik a kávésok előtt tér
det, fejet hajtanak. Milyen gyatra módszer! 
Öt-tiz forintokkal akarnak embereket meg
vásárolni. Az odadobott hatosokért akarják 
kivásárolni a hitet és a meggyőződést a 
kávéházi alkalmazottak leikéből?! De ma 
valamival okosabbak. Ezelőtt saját pénzü
kön csináltak sárga mozgalmat. Ma holmi
féle bálok rendezésével a munkásaikkal 
fizettetik legyilkolásukra készített fegyvereik 
árát. De előre megmondhatjuk, hogy hiába! 
Nagyobb pénzeken se sikerült az, Brück ur!

Sárga alakulás az is, ha holmi dísz
vacsorákra felzavarják a munkásaikat s ott 
szónokoltatják őket. S itt lehetetlen, hogy 
egypár egyént meg ne említsünk. A fel
zavart népek nagyobbrésze undorodik a 
kávésoktól. Különösen azok jelenlegi 
hármaslevelü lóheréjétől, Brück, Upor s 
Gárdonyitól. Szép csendesen esznek-isznak 
s tovább állnak. De van ott egypár léhütő, 
akik kelletik magukat. A legundorabb kö
zöttük a F a r k a s  M a r c i . Ez az ember a 
múltban véresszáju demagóg volt. A dema
góg rögtön megdöglött benne, amint a 
kávésok kerültek felül s a rothadó hullából 
kimászott a sárga huligán ganajturó bo
gara. A másik még undokabb féreg, JSe- 
r e cz k y  L a jo s . Ez a fráter még véresebb- 
szájú demagóg volt. Arcátlan, vakmerő, 
durva volt a munkáltatókkal szemben s mel
let verő forradalmár. Amint a munkáltatók 
felül kerültek, Bereczky Lajosban is eldögiött 
a szociáldemokrata s a kávésok végbele kö
rül forgolódó szennyalak „lett belőle. A 
szerkesztő és földbirtokos ur tósztozik 
állandóan a kávésok vacsoráin, rettenetes 
benfentes a kávésok között, csak az ő  
ajánlólevelére kapni a koldusfillérekből. És 
hogy az emberi arcátlanságnak valóban 
nincs határa, leadjuk nyilatkozatát, amelyet 
a Népszavának küldött be:

«E hó 11-én a Népszavában «Inog a 
kávésok közvetitője» cimü közlemény je
lent meg, amelyben nevemet úgy tüntetik 
fel, mintha az én vezetésem alatt valami 
sárga mozgalom alakulna. Nagyon csodá
lom a t. cikkírótól, hogy az ilyen légből 
kapott, kósza híreknek felül. Akik ismer
nek, tudják, hogy évekig a kávéfőzők 
szakegyesületének mint egyik vezető em
bere igen sokat küzdöttem és minden 
tudásomat arra foiditottam, hogy a mun
kásság érdekeit minden téren, előbbre 
vigyem és megvédelmezzem. És dacára 
egyes szaktársak ellenem irányuló szemé- 
lyes gyűlöletből eredő üldözésének, még
sem vagyok kapható a szaktársaim letöré
sére irányuló esetleges ellenmozgalomban 
való résztvételre. A cikkíró bárkitől kapta a 
személyemre vonatkozó alaptalan híreket, 
mindaddig rágalmazónak tekintem azt, amig 
ezt az állítását konkrét adatokkal be nem 
tudja bizonyítani.

Bereczky Lajos, kávéfőző.-
Ez a nemzetközi szélhámos, ez a pezs

gőző, dáridozó fráter erősebb feleletet kap 
erre. mint gondolná. Tehát Farkas Marci 
és Bereczky Lajos a két uj vezér ebben a 
nyaló és áruló munkában, de majd csak 
elbánunk velük.

Még egy hazugság.
Tudniillik itt Gárdonyi mutatja be jelle

mét. A szakegyesület elnöke, mint régi jó

ismerőséhez levélben fordult hozzá, mely
ben tudatja, hogy elnökké választatott s 
miután programmjában van a béke helyre- 
állítása, tőle akar tudakozódni, milyen fel
tételek mellett lehetséges ez. A M. N.-et 
úgy informálták, hogy ez a levél beadvány 
volt a kávés-ipartársulathoz. jEz a lja s ,
szen n y es  h azu g ság  s méltó fényt vet 
Gárdonyi urra, hogy engedte ezt a hazug
ságot közzétenni. Személyesen is tárgyalt 
vele az elnök, ahol kijelentette, hogy a 
béke alapja csak paritásos közvetítő lehet, 
mire Gárdonyi ur az ipartársulat nevében 
azt válaszolta, hogy o sz tá ly h a rc  a la p já n  
szervezett m u n k á s o k k a l  n e m  á l l a n a k  
szóba. Ez az igazság, amelyre még vissza
térünk, mikor is az eredeti leveleket kö
zöljük. Mert Mészáros Győző ur is ezen 
a véleményen van. A M. V. és K. I. hasáb
jain már többször volt szerencsénk M. G.- 
hez s ma, mikor Mészáros Győző ur nevét 
vagyunk szerencsések olvasni, a hibás 
mondatszerkesztésekből visszakövetkeztetve, 
örömmel ismerjük meg az M. G.-t. Úgy 
tehát nem méltóztatnak tűrni az osztály
harc alapján szervezett munkásokat. Hm, 
talán az bizonyítja legjobban, hogy inog a 
közvetítő, ha már ezzel ki mernek rukkolni. 
Ez az úgynevezett kapkodás a fiihöz-íá- 
hoz. Paritásos közvetítő kéne, mondja az 
érdemes öreg elnök a M. N.-ben. ^Lehe
tetlen /» Nos, politikában és szerelemben 
nincs lehetetlen. S erről még csevegni fo
gunk. A viszontlátásra.

S Z E M L E .

Az angol szakszervezetek 
kongresszusa.

Szeptember 6-tól 11-ig tartották az angol 
szakszervezetek 42. kongresszusukat. A tár
gyalások bizonyitékot szolgáltattak az angol 
szervezett munkásság utolsó hat évben 
történt óriási haladásáról. Ezek a haladások 
külsőleg csak politikai téren látsza
nak, de tagadhatatlan, hogy a legújabb 
szociálpolitikai intézkedések a gazdasági 
szervezetekre is jótékonyan hatnak. Olyan 
országban, hol a céltudatos politikai küz
delem a gazdasági harc által lett előidézve, 
lehetetlen politikai és gazdasági tevékeny
ség közt határt vonni. A szociálpolitikai 
fejlődés természetszerűleg első sorban a 
gazdasági szervezeteket érinti.

A szakszervezetek uj problémák előtt 
állanak, uj feladatok előtt, amelyek uj harci 
taktikát tesznek szükségessé. Angliában a 
szociális törvényhozás az utóbbi években 
szépen fejlődött. A munkásbiztositási tör
vénykezés, amely a baleset- és aggkori 
biztosítási törvénynyel kezdetét vette, rövid 
idő múlva munkanélküli, betegsegélyző és 
rokkantbiztositási kérdésekkel is foglalkozik.

Ebben a két évben két javaslat jön az 
angol képviselőház elé. Az egyik a munka
közvetítő intézetekre, a másik egyes ruházati 
iparokban létesítendő munkabérhivatalokra 
vonatkozik. E törvényjavaslatoknak előnye 
az, hogy a kormány a szervezett munkás
ság kívánságainak tett eleget és ennek a 
a körülménynek tulajdonítható az is, hogy 
a munkásosztály teljes bizalommal viseltetik 
a mostani angol kormány iránt.

A tárgyalások legfontosabb része a par
lamenti bizottság jelentése körül folyt. 
Ennél a pontnál kerültek szóba a kormány 
szociálpolitikai intézkedései és azon kíván
ságok, amelyeket a munkásság az állammal 
szemben igényel.

A munkaközvetítő intézetekre vonatko
zóan kijelentette az elnök, hogy ezek hiva
talnokok vezetése alatt fognak állani. E 
hivatalnokokat bizottságok nevezik ki, ame
lyekben munkások is képviselve lesznek.

Nagy vitára szolgáltatott alkalmat, hogy 
az északkeleti vasúttársaság megtiltotta hi
vatalnokainak a szakszervezeti tagságot. A 
társaság a parlamentáris bizottság erélyes 
fellépése folytán kénytelen volt eredeti 
tervétől elállani.
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Vita folyt továbbá a londoni betűszedők 
képviselőinek azon indítványa fölött, hogy 
a szervezetek adjanak ki napilapot. A kon
gresszus ezt az indítványt elvetette.

Vita nélkül elfogadták a szövők azon 
indítványát, hogy a parlamenti bizottság 
szerezzen információkat a németországi 
vezérbizottság által rendezett szakszervezeti 
oktatásra nézve, hogy hasonló intézmények 
Angliában is létesittessenek.

Több kisebb jelentőségű indítvány után 
a kongresszus állást foglalt egy határozati 
javaslat ellen, amely állami segélyt kíván 
azon szakszervezetek részére, amelyek 
munkanélküli és betegsegélyt fizetnek. Ezt 
a javaslatot azzal vetették el, hogy a szak- 
szervezetek semmi körülmények közt nem 
engedhetik autonómiájuk befolyását, ami 
állami vagy hatósági szubvencióknál okvet
lenül bekövetkezne.

Végül határozati javaslatot fogadtak el, 
amely a munkanélküliségről szóló törvényt 
elveti, miután ez a törvény a munkanélküli
séget nem enyhítette. A kongresszuson 
Gompers Sámuel, Langer és Frey jelentek 
meg az amerikai szakszervezetek képvise
letében. Sz. É.

A munkásbiztositás Angliában.
Január elseje Anglia szociálpolitikájában 

határkövet jelent. A munkásbiztositás ha
tályba lépett és először a 70 éves aggok
nak, kik az előirt feltételeknek megfelelnek, 
lett a biztosítás kifizetve. Hetven évesnek 
kell lenni megelőzőleg 20 évig az országból 
nem szabad távol lenni és évenként több mint 
740 korona jövedelemnek nem szabad lenni, 
hogyvalaki «biztositva» legyen. A biztosított 
három hónapnál hosszabb időre az orszá
got el nem hagyhatja, különben minden 
jogát elveszti. A legmagasabb nyugdíj évi 
312 korona és csak azok kapják, akiknek 
jövedelme az 528 koronát meg nem ha
ladja. A biztosítottak számát ma 620.000-re 
becsülik és az 1909-re szükséges összeget 
156 millió koronára. A törvény elfogadása
kor volt 1,262.000 hetven éves, ezek közül 
247.000 férfi és 333.000 nő volt nyugdíj- 
jogosult. Már január elsején kitűnt,^ hogy 
50.000-rel kevesebbet számítottak. Valószinü. 
hogy nagyon sokan lesznek a biztosítottak 
között, akiknél az életkort megállapítani 
nem lehet. Még 70 év előtt Angliában 
egyáltalán nem léteztek születési lajstromok 
és csak 30 év óta lett ezen a téren szisz- 
tematikus rend teremtve. Az angol munkás- 
biztosítási törvény feltételei kétségkívül 
nagyon szigorúak és éppen ezért csak 
üdvözölhetjük a szocialista munkáspárt ama 
törekvését, mely a korhatárnak 5 évvel való 
leszállítását célozza.

Mennyire hátul kullog a liberális Tuli- 
pánia. Angliában elismeri az állam, hogy 
köteles eltartani a megrokkant munkást, 
nálunk ellenben a munkásság ama törek
vését is gáncsolják, mely az önsegélyezést, 
a létfentartást célozzák. Ott tehát nyugdijat 
— nálunk «osztó igazságot*.

Mért halt meg Ferrer?
Pelletan volt francia minisztert kiutasítot

ták Spanyolországból, mert a következőket 
irta:

«Ha sajnálják az államnak az egyháztól 
való elválasztásának müvét, amelyet Francia- 
országban megvalósítottunk, akkor jöjjenek 
Spanyolországba: akkor majd meg fogják 
látni, milyenek az állapotok egy teljesen 
katolikus államban. Az egyház újra hatal
mába kerítette a szerencsétlen Spanyol- 
országot. Az ország igazi uralkodója a 
pápa  és nem a király. Itt az érsekek, püspö
kök és a barátok uralkodnak. Fia meg
szólítják Őket, kezet csókolnak nekik. Ezen 
az afrikaihoz hasonlóan kiszáradt területen 
mégis egy dolog tenyészik bőségben. A 
kolostorok mintegy varázsütésre szaporod
nak. Mikor mintegy negyven év előtt erre 
jártam, a kolostorok zárva voltak. A mon- 
archizmus bosszút állt. A régi Spanyol- 
ország zsarnoka a fekete-fehér dominikánus
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volt. Kezében volt az inkvizíció félelmetes 
és utálatos hatalma. Ma versenytársa, év
százados ellensége, a jezsuita uralkodik.»

«A dolgok képe is tényleg megváltozott. 
Ma már nem látjuk a dominikánusok nyíl
tan kegyetlen fanatizmusát, amely évszáza
dokon át annyi máglyát gyújtott, amelyről 
emberhúsból felszálló kövér füstfelhők 
feketítették be Spanyolország pompás kék 
egét. A jezsuita behizelgőbb, alattomosabb, 
praktikusabb. Hasonlók az egyenlítő táján 
élősködő denevérekhez, amelyek szárnyaik 
legyezgetésével még jobban elaltatják áldo
zatukat, mialatt minden vérét kiszívják.

A kolostorok szervezete modern és ip ar i: 
magukhoz kaparintják az egész gazda
sági életet. A kolostorok mindent termel
nek. Egyik barátomat, aki képes levelező
lap-kereskedő, felkereste egy apáca s árui
kat kínálta.

— Sokkal olcsóbban szállítjuk a fény
képeket, mint mostan kapja azokat — 
mondta.

— Lehetetlen, nővér. Kénytelen vagyok 
vevőimnek lenge ruháju szép nők fény
képeit tartani. Ilyesmit pedig igazán nem 
kívánhatok önöktől, szent asszonyoktól — 
mondta barátom.

— Miért n e : a jó isten megbocsát azért, 
amit az egyház érdekében teszünk!»

«Ezek a jámbor gyárak tönkretesznek 
minden versenyt. Jámbor lelkek ingyen el
látják őket anyaggal. A munkaerőre nézve 
pedig emlékezhetünk még a franciaországi 
állapotokra. A rájuk bízott fiatal gyermeke
ket dolgoztatják, a végsőkig kizsákmányol
já k  munkaerejüket. Táplálékot csak annyit 
adnak nekik, hogy éhen ne vesszenek. 
A barceloniai véres eseményeknek ez volt 
a fő ok ozó ja : a dolgozó lakosságot exisz- 
tenciájában fenyegeti ez a rémes verseny
társ.*

«Az egyház uralmának egyéb hatásairól 
nem is akarok szólni, ameíy annyira nyo
masztólag nehezedik ennek az országnak 
politikai, gazdasági és szellemi életére. 
Éppen most mutatták meg egy magas mű
veltségű spanyol, Salmeron sorait, amely- 
benjelpanaszolja, hogy a mai spanyolországi 
állapotok mellett lehangoltság uralkodik a 
nemzeti élet minden ágában. A spanyol 
élet formái csökönyösen a múlthoz és a 
hagyományokhoz ragaszkodnak. Spanyol- 
ország áldozatául esett a haladás ellen
ségeinek. Annyira elmaradt, hogy a jövő 
nemzedékek képtelenek lesznek betölteni a 
modern civilizáció feladatait .»

Ezt a rémes uralmat féltette az egyház. 
Ezért halt meg Ferrer.

Ferrer soha bombát nem vetett. Ferrer 
forradalmat nem szervezett. Csak a népet 
akarta felvilágositani iskoláival. Ezért kel
lett meghalnia. Ezért gyilkoltatta le a világos
ságtól rettegő egyház, mert félelmesebb volt 
az anarchistáknál. Iszonyú hatalmát féltette, 
mely ime tönkretette Spanyolországot. Em
léke szivünkbe vésve él örökké, mert mi 
is azért küzdünk, hogy a mi szerencsétlen 
országunkat megszabadítsuk szipolyozóitól. 
Csak az fáj, hogy azok legádázabb ellen
ségeink ma, akiknek ezért küzdeni épp oly 
érdekük, mint nekünk. Hogy munkáltatóink 
nem ismerik fel érdekeiket, sőt ettől a 
harctól még el is akarnak beenünket térí
teni. Ez szomorú bizonyítéka a rövid
látásnak, de egy Ferrer példája mindig 
erősebb lesz nekünk, mintsem hogy a 
megkezdett munkától el hagyjuk magunkat 
téríteni.

A z e llen ség es sajtó  előfizetőin ek és o l
v asó in ak  m illiói n a g y o b b ré sz t a d o lgo zó  
n ép ekb ől kerülnek ki és éppen ezek  azo k , 
ak ik  a s a já t le ig ázásu k ra  h iv a to tt s a jtó 
n ak  a z t a  m érh etetlen  h atalm at k ö losön - 
zik, am elyly el ez ren d elk ezik . Az a m un
k á s , aki m unkáslap h e ly e tt a m unkások  
ellen8égén ek  lap já t tá m o g a tja , szellem i 
ö n g y ilk o ssá g o t k ö v et el, v é tk ezik  te s tv é re i  
ellen, eláru lja  a s a já t  o s z tá ly á t.

A  s z o lg a sá g  leg h ath ató sab b  eszk ö ze  m a  
a *a jtó . K eritsü k  hatalm unk ba ezt az em e
lő t és a  sajtó  lesz  a  fe lsz a b a d ítá s  le g -  
^ fa lm a sa b b  eszk ö ze . Liebknechi.

HIVATALOS RÉSZ.
B u d ap esti k á v éh á z i a lk a lm a z o tta k  

szak eg y esiile te  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.

Akik három  h ó n ap p al hátralékban 
vannak, azon tisztelt tagjainkat figyelmez
tetjük, hogy még ebben a hónapban ele
get tegyenek kötelezettségeiknek, mert még- 
egyszeri hivatalos felszólítás után törölve 
lesznek a tagok közül.

Ugyancsak nyomatékosan figyelmeztetjük 
azon szaktársakat, akik munkánélkül lévén, 
csak beiratási dijat fizettek, hogy ezen 
szabály rájuk is érvényes, mert elleneset
ben a vezetőség a legszigorúbban fog el
járni kötelességüket nem teljesítő tagok ellen.

M unkanélküli alap. Eme, egy modern 
szakszervezet legfontosabb követelményét, 
a munkanélküli alap megteremtését megkez
dette a Budapesti kávéházi alkalmazottak 
szakegyesülete. Erre alapul szolgáltatott 
három adomány, amelyet kizárólag erre a 
célra adtak egyes szaktársaink. És pedig: 
Weiss 3.—, Hermann 2.—, Gáal György 10.—, 
összesen 15.— korona. A szakszervezet a 
legerőteljesebben arra fog törekedni, hogy 
ez az alap, amelyhez semmi körülmények 
között hozzányúlni nem szabad, minél 
gyorsabban hatalmas összeggé növekedjen, 
hogy nemes hivatását teljesíteni képes 
legyen. S már most meg kell jegyeznünk, 
hogy azok az idők lejártak, mikor a munka- 
nélküli alapot minden léhütő s szédelgő 
igénybe vehette. Azok kaphatnak munka- 
nélküli segélyt, akik a szakegyesületnek 
anyagilag s erkölcsileg az alapszabályok 
értelmében eleget tettek. Abban a remény
ben, hogy ezen az alapon minden becsü
letes munkás és szakegyleti tag örömmel 
fogadja ezt a hirt, felhívjuk a szaktársakat, 
hogy ahol s ahogy módjukban áll, támo
gassák a budapesti kávéházi alkalmazottak 
munkanélküli alapját. Különösen a pezsgő
dugókkal, amelyeket cégük egy pár fillér
ért kivált, kérjük, hogy a szaktársak szol
gáltassák be a szakegyesület irodájába s 
ezek jövedelme is a munkanélküli alapé 
lesz. Támogassák a szaktársak fiatal szak
egyesületünket, mert csak ha minden olda
lon megtesszük vele szemben a kötelessé
günket, lehet anyagilag erős, amely a 
munkanélkülieket s az egyéb megszorulta- 
kat segélyezheti.

C saládi e sté ly e k . A Budapesti kávé
házi alkalmazottak szakegyesülete vigalmi 
bizottsága újból jelét adta találékonyságá
nak, amelylyel a szakegyleti életet élénkít
heti. Elhatározta, hogy minden szerdán este 
8 órakor szakegyleti helyiségünkben 

c s a lá d i  e s té ly ek e t
rendez, amely a kartársi és elvtársi szeretet 
s ragaszkodás megerősítésére s kedélyes 
családi összejövetelek alkalmára szolgál. 
A családi estélyeken szerepelni fog a 
dalárdának, a zongora s különféle ismeret- 
terjesztő és mulattató előadások, amelyek 
után tánc fo g  következni.

Belépti dij nincs. Ha esetleg egyes alka
lomkor valami bevétel is lenne, az a munka- 
nélküli alapot fogja gyarapítani. Minden
képpen megérdemli ez a családi estély, 
hogy támogossák a szaktársak.

D a lárd aó rák  minden csütörtökön este 
vannak. Felkérjük a tagokat, hogy minél 
nagyobb számmal s pontosan megjelen
jenek. Egyben felszólítjuk a jóhangu kávés
segédek, kávéfőző és konyhalegény elv
társakat, hogy iratkozzanak be a dalárdába, 
hogy ezzel is erőssé s tekintélyesebbé tegyék 
eme fontos intézményét a mozgalomnak.

F e lü lfiz etések . A december hó 21-én 
tartott megnyitó ünnepélyünkön felülfize- 
tők névsora közül kimaradtak a követ
kezők: Gross Lajos 1.—, Jakobovics Hen
rik 1.-—, Kovács K. Géza L— Bachu Kál
mán 1.—, B. A. 1.— , Szalaminka János 
— .40 kor.

SZERVEZETI ÜGYEK.
A szabad szervezet programmja.

Folyó hó 11-én összejött a budapesti 
kávéssegédek hatalmas tömege és szervező 
bizottságot választott. A szenvedélyek, me
lyek ott csapkodtak, sok félreértést okozva 
egyeseknél — igen keveseknél —, rend
kívül biztatók a jövőre nézve, mert a tagok 
nagy érdeklődését és akaratuk demokra
tikus megnyilvánulásának követelését bizo
nyították. Ha mindig ilyen erős lesz az 
érdeklődés a szabad szervezet dolgai iránt, 
akkor az újonnan megválasztott szervező 
bizottság rosszul nem dolgozhat, mert ez- 
esetben elsöpörné helyéről a tagok erős 
kritikája s a tökéletes szervezeti életre való 
akarata, amelyet a szervező bizottságnak 
erős kézzel kell végrehajtania.

Nehéz feladatok várnak rá, mert mialatt 
szervezetünk belső megépítésén dolgoz
tunk, addig künn úgyszólván elvadultak az 
állapotok, nemcsak a munkáltatók azon 
üzleteiben, ahol a kávésok szövetsége tob
zódik, hanem azon üzletekben is, ahol 
kivül-belül kellő erőnk van a helyzet meg- 
orvoslására. Igen sok közömbösséggel 
kell megküzdenie a szaktársak között is, 
épp ott, ahol legkevésbé sejtené.

Mégis, ha rendszerbe akarjuk foglalni és 
kissé körvonalozni akarjuk a szervező 
bizottság sürgős munkáit, akkor ezt a kö
vetkezőkben lehetne megállapítani:

1. A bizalmiférfi-rendszer kiépítése.
2. A szerződéses üzletekben a legszigo

rúbb végrehajtása a megállapodásoknak és 
ezek: a heti 13 koronás fizetés, a szabad
nap, a fregoli- és kisegitési rendszer, a 
szakegyleti munkaközvetítés.

3. Erőteljes harc az elharapódzott ügy
nöki közvetítés ellen.

4. Folytonos felvilágosító munka röpira- 
tokkal, értekezletekkel és gyűlésekkel az 
összpincérség között a kávésok szövetsége 
és közvetítője működéséről és céljairól s 
az összes üzletekben való elvadult és ret
tenetes viszonyokról, valamint az ellene 
folyó állandó akció.

5. Tudományos és politikai nevelése az 
összpincérségnek, amely az osztályharc 
szellemét megerősíti közöttünk és az össz- 
munkásság nagy felszabadító mozgalmának 
részeseivé teszi őket.

6. Előkészítése egy nagy mozgalomnak, 
mely erkölcsileg és anyagilag kellő erővel 
bírva, a kedvező pillanatban lerázza az 
összpincérségről a jelenlegi igát.

Vázlatosan ezek volnának a szervező 
bizottság legfontosabb teendői, amelyeket 
kellő energiával és radikalizmussal végre 
kell hajtania. Ha a tagok nehéz munkájá
ban támogatják, akkor rövidesen szép ered
ményeket mutathat fel.

Kívánatos volna, ha ehez a kérdéshez 
többen hozzászólnának, hogy igy a nyil
vánosság előtt tisztázódnának a kérdések és 
a szervező bizottság tudná a tagok óhajait 
és kívánalmait.

E lle n tá llá s i a lap . A jelenlegi magyar 
egyesülési jog megtiltja, hogy a szakegy
letek sztrájkot vagy bojkottot kimondhas
sanak és hogy erre akár gyűjtsenek, akár 
segélyeket kiadjanak. Ezért kell a szabad 
szervezet és ezért kell az ellentállási alap. 
A legutóbbi kávéssegéd-értekezlet h e t i  2 0  
f i l lé r t  vetett ki minden szabad szervezeti 
tagra, amely az ellentállási alapot fogja 
képezni és amelyről mindenkor pontos el
számolás e rovatban lesz.

Nem tekintetik szervezett munkásnak, aki 
nem tagra a szabad szervezetnek és nem 
fizeti az ellentállási.

A R a d v á n y i-b o ro z ó  h ő se . A Rad- 
ványi-borozóban egyik szaktársunk számolt 
s ott a kellő fizetését megkapta. Róth 
Arnold pincér megígérte a gazdának, ha 
ezt a szaktársat elbocsátja, ő nemcsak fizetés 
nélkül számol, hanem még ő fizet 40 koro
nát havonta. így túrta ki ez az egyén egy 
testvérét az üzletből s nem lévén tag az
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éttermieknél (pedig 200 koronát Ígért, ha 
felveszik) s egyébként is undok hiéna min
tájára harapta ki az üzletből egyik munkás
társát, miután a gazda vonakodott elbocsá
tani, a Radványi-borozó bojkott alá került. 
F. hó 14-én este valaki karbolos üveget 
dobott be az ablakán. Véletlenül (s erre 
legalább 30 tanú van) arra ment Müller 
Miksa elvtárs s nekirohant Róth Arnold. 
A tettesek elmenekültek s Müllert kapta 
meg, aki nyugodtan sétált arra. Ez a min
den emberségből kivetkőzött egyén ütle
gelni kezdte Müllert, akiről tudta, hogy 
szaktársa, sőt mikor rendőr jött s elfogta 
Müllert, a védtelen s a rendőr által fogott 
tehetetlen embert a megfordított súlyos gyűrű
jével addig ütötte, mig eszméletlenül össze 
nem rogyott. Ez már az emberi alávalóság- 
nak a legalacsonyabb foka. És épp azért 
írjuk ezt meg, hogy Róth Arnoldról min
denki tudja meg kicsoda s tudja meg azt 
is, hogy ezt az alávalóságot megfogjuk 
boszulni.

Hogy az ártatlan Müllert a rendőrség 
letartóztatta s denunciálta a sajtóban s 
hogy az ügyészség haladéktalanul szabad
lábra helyezte, ez természetes. Az a sze
rencse, hogy ez már a Boda-féle rendszer 
utolsó marásai a munkásságon.

K rausz Muki urat, a Badacsony-kávéház 
volt tiszteletre méltó tulajdonosát figyelmez
tetjük, hogy az ügynökösködéssel hagyjon 
fel, mert a körmére ütünk. Ezen szelíd és 
illedelmes figyelmeztetést a további üzel
mek után keményebb hangok fogják kö
vetni.

D eutsch  és T ársa  ügynökök, akik el
eddig csak vidéki üzletek kötésével voltak 
elfoglalva, legújabban már kisebb budapesti 
üzletekre adták rá fejüket, amelyeknek az 
ügynöki elhelyezés sokba kerülhet. Figyel
meztetjük ezen üzleteket, hogy velük szem
ben a legkönyörtelenebb ül fogunk eljárni, 
ha kijátszák a szakegyleti munkaközvetítést. 
Deutschék pedig ne keressék velünk a 
háborúságot.

A M agyar V ilág tulajdonosa, Neményi 
ur, nyilván magasabb nyomásra újra fog
lalkozik Farkas János és Weisz Dani pin
cérek ügyeivel és kijelenti, hogy nem felel
tek meg nála, azért küldte el őket. Eszerint 
ami tilos a munkakönyvben törvény szerint, 
a munkás szájából rossz bejegyzéssel ki
ütni a kenyeret, az szabad a M. V. és 
K. I.-ban. Nem gondolja Neményi ur és 
vele együtt a kávésok szövetsége, hogy ha 
az utolsóig elhajszolt munkások majd 
ugyanilyen fajta leleplezésekkel lépnek elő, 
amelyek a kávéházi ipar életébe vágnak, 
jó vége lesz annak ? Ha majd előjönnek a 
megmaradt felvágottaknak a buffetba való 
visszaadása és újból való felszolgálása, meg 
az esetleg fertőző, beteg vendég által össze- 
fogdosott, megmaradt cukrok visszaadása 
és újból való felszolgálása stb. eseteivel? 
Akinek vaj van a fején, az ne menjen a 
napra! Ezt ugyan nem önről állítjuk, 
Ösztreicher ur, de önnél lehetnek még 
egyéb dolgok is. Úgy ám, Ösztreicher u r !

KÁVÉSSEGÉDEK ROVRTR
A pincérek és az osztályharc.
Miközben a világ proletárjai lázasan szer

vezkednek, egyértelműen fognak össze és 
egyesülnek, azalatt a pincérek között foly
tonos harcok, céltalan háborúságok akadá
lyozzák a megértést, a kibékülést, az össze
fogást és a szervezkedésnek azt az erőteljes 
módját, amely eredményeket szülhet.

Pedig éppen nekünk vannak olyan tanul
ságaink, amelyek parancsoló útmutatást ad
nak arra nézve, hogy milyen utón kell jár
nunk, hogy milyen fanatikus ragaszkodással 
kell megfognunk az egymás kezét, ha nem 
akarjuk, hogy a kávésok letaszigáljanak ar
ról a létráról, amelyet a jólét várfalához 
támasztottunk és amelynek még most is 
csak az első fokain kapaszkodunk felfelé.

Igen, a jólét egy hatalmas vár, amelyben

jóformán gond nélkül élnek azok, akik be
jutottak a kapuján vagy a hozzávezető rej
tett utakon. Mi pedig a falakon kívül tolon
gunk és ahelyett, hogy céltudatos tervsze
rint körülkeritenők és bevennők, ide-oda 
lótunk, futunk és egymással vívunk ostoba 
harcokat

Félre tehát az ellentétekkel! Félre az erő
ket bontó, öntudattal csinált terveinket le
rontó, örökös súrlódásokkal.

Akinek az izmai harcra dagadnak, ne verje 
be testvére fejét, hanem hozza a táborunkba 
a harci készségét.

Akinek panasza van, ne rijjon botor si
ralmakat a társai ellen, hanem jöjjön a 
maga kitörő keserűségével a pincérek egy
séges táborába.

Egy tábor legyen : ez itt a fő. Ne legyünk 
sárgák és vörösek. Ne osszanak meg ben
nünket mondva csinált, hazug ellentétek. 
Ne engedjük, hogy szemünket elborítsa ez 
a két újfajta betegség: a sárga és a vörös 
hályog.

Lássuk már egyszer tisztán, mit kell 
tennünk.

Sokat kell tennünk. Bele kell ojtanunk 
egymásba az osztálytudatos gondolkodást, 
az osztályharc rombolva alkotó szükséges
ségének zászlónkra irt gondolatát. Bele kell 
ojtanunk a kétkedőkbe a megértés szérumát, 
hogy kiirtsuk a rágalmak bacillusait, ame
lyek ma még az önön testünket bontják.

Az osztályharc. Ez az a szó, amelybe bele
kapaszkodtak az ellentétek gyártói. Ez a 
szó engem is megtévesztett valaha. Nem is 
régen. Én is azt hittem, hogy ez nem 
méltó hozzánk. Hogy nem a harc szerez 
nekünk előnyöket, hanem a kávésokkal való 
béke, a kávésok jóakarata , belátása , emberi
sége és a békességes törekvéseik. Én is azt 
hittem és harcot hirdettem azok ellen, akik 
szerintem, termékeny béke helyébe a kávé
sok ellentállását provokáló osztályharc szol
gálatába flottak. És amikor szembe állot
tunk egymással — megmondom nyíltan —, 
sárgák és vörösek, amikor én is köszörül
tem a fegyverem társaim ellen, akkor le- 
fegyverzett a belátás.

Annak a belátása, hogy a kávésok jóaka
rata, békeszeretetük hazug és emberiessé
gük kell, hogy a saját érdekeikhez alkal
mazkodjék. Terroruknak, árulásaiknak, ra
vasz cselfogásaiknak a sokasága győzött 
meg erről.

Most én is tisztán látok. Most én is 
tudom, hogy a tőke áll szemben a mun
kával ; az osztályérdekek az a mozgató erő, 
amely a tőkések cselekvéseit irányítják.

És az osztályérdek kell hogy az a ka
pocs legyen, amely a mi szervezett töme
günk erős láncának a végeit egybekap
csolja.

Ezeket az osztályérdekeket és az osztály
ellentétek természetes voltát meg kell ismer
nie minden pincérnek. Most éppen sok az 
alkalmunk, hogy megismerjük.

Most dühöng a kávésok reakciója, mű
ködik a terror és a rágalomszórás masinája. 
Most meg kell látni a kávésok viselkedésé
nek a rugóit. Most, amikor azért a nagy 
fenekedésük, mert újra erőteljesen meg
indult a szervezkedés az osztályharc alap
ján. Igen, az osztályharc.

Ezért a megrökönyödés és a fogaknak a 
csikorgatása a kávésok táborában. Ez az, 
ami nem tetszik nekik. Éppen ezért kell, 
hogy nekünk tessék. Nekünk — mindnyá
junknak.

Akik megindulunk harcos kedvvel annak 
a várnak a falaira . . .  B. H.

A b ra ssó i kávéházi és étterm i a lk a l
m a z o tta k  jól sikerült nyilvános gyűlésen 
foglalkoztak január 13-án, csütörtökön haj
nalban, szervezkedésük kérdésével. A gyű
lésen, amelyet a Royal-vendéglő termében 
tartottak, Löffler Imre elvtárs elnökölt, aki 
a szervezkedés céljára és hasznára utalt. 
Majd átadta a szót Freund Gyula előadó 
elvtársnak. Szónok meggyőző érvekkel mu
tatta ki a kávéházi és éttermi alkalmazottak 
szervezkedésének égető szükségességét és 
felhívta a gyűlést a brassói szabad szerve

zet megalakítására. A gyűlés egyhangú lel
kesedéssel mondta ki a szervezet megala
kítását és a hozzá való csatlakozását. Majd 
egy tiztagu szervező bizottságot választottak. 
Az elnök lelkesítő zárszava után a gyűlés 
véget ért.

Sok sikert kívánunk uj testvérszerveze
tünknek.

A sü te m é n y e lh a llg a tá s  e llen . Egy
napilapból vettük át a következő érdekes 
hirecskét: Lélekbúvároknak való téma a 
kávéházi és vendéglői süteményletagadás. 
Tanulmányban szép érdekesen felfejthetnék 
a «bliccelés* természetrajzát. Olyképpen 
van a dolog, hogy nem mindig, sőt meg
lehetős gyakran nem határozott rossz- 
indulatból cselekszenek azok, akik meg
esznek féltucat süteményt is, de csak 
egyet-kettőt mondanak be a fizetőpincér
nek. Sokaknak ez boldogító eljárás, szinte 
kéjes érzést kelt bennük az a tudat, hogy 
sikerült a turpis művelet, némelyekben meg 
ez már valósággal szenvedélylyé sülyed. 
Persze a kávésoknak és vendéglősöknek 
kárára van az ilyesmi. A bécsi kávésok 
már jóideje tanakodnak azon, hogy miként 
lehetne a bajon segíteni. A gyengéd 
figyelmeztetés nem lenne helyes mód, 
mert hát a mindennapos vendégek között 
is csinos számban akadnak ilyen meg
rögzött titkolódzók. Végtére most az osztrák 
császárváros egyes kávéházaiban azzal a 
megoldással kísérleteznek, hogy táblákat 
függesztettek ki ezzel a felírással: «A süte
mények meg vannak számlálva.»

A győri ku tyaól. A következő levelet 
kaptuk: Felhívom a tek. szerkesztőség 
becses figyelmét a győri pincéregylet 
botrányos viszonyaira. Mellesleg meg
említem, hogy ez az egylet kutyaól s a 
szocialistaérzelmü pincérek letörésére ala
kult. A tagjai kényszerből lettek tagjai, de 
üzletet nem bírtak egynek se adni, ha 
aztán adnak is, csak olyan üzletet, ahol a 
gazda lemarházza a személyzetet a fő
pincértől kezdve egészen a legutolsó 
pikológyerekig. Ő büszkén vallja, hogy az 
ökör szarvánál nevelkedett fel s a pincért 
csak igavonó állatnak tekinti, különösen 
ha szociálisérzelmü a pincér. Ügyvezető 
egy olyan ember, aki már minden volt, 
ügyvédbojtár, ügynök és nyilvános ház 
portása, de a borosüvegeket, az igaz, hogy 
jól tudja üríteni — ez az egyedüli érdeme. 
Persze az elnök vendéglős, a titkár szintén 
vendéglős, igy érthető, hogy kedves az 
ügyvezető személye az elnök és a titkár ur 
szemében. Nemrégiben egy főpincért he
lyezett el ilyen szavakkal: «Ez az üzlet 
finom üzlet, 10 hónap alatt kereshet 1200, 
mondd egyezerkettőszáz forintot.» De azt 
nem mondta, hogy a gazda kívánja, hogy 
reggel a főpincér söpörje ki az üzlet- 
helyiséget s hogy puttonyon szenet hord
jon be az udvaron keresztül, 300 lépésre, 
sáron át.

Maradok elvtársi, testvéri szeretettel
Aláírás. >

*
Ez a levél élénk világot vet részben a 

vidéki pincérek szomorú helyzetére, rész
ben s legrikitóbban arra. milyen lelki- 
ismeretlen s gálád viszonyok közé képes 
helyezni a munkásokat az olyan közvetítő, 
amelyet a munkáltatók irányítanak s amely 
a munkáltatók kezében van. Ezért tiltako
zunk mi minden olyan közvetítés ellen, 
amely kizárólag munkáltatók kezében van 
s ezért építjük ki osztályharc alapján álló 
szervezetünket, mert kizárólag ez védhet 
csak meg bennünket az olyan viszonyok 
ellen, mint aminők miatt győri szaktársunk 
panaszkodik. Ha ma még Budapesten nem 
fajultak el annyira az állapotok, annak 
egyedüli kizárólagos oka az, hogy most is 
fennáll egy osztályharc alapján álló szer
vezet. Ezt ajánlhatjuk csak győri szak
társunknak is. Szervezkedjenek az osztály
harc alapján, ezzel győzni fognak. Még 
csak egyet jegyzünk meg. A győri pincér
egyletet, ezt a sárga mocskot, a Fogadó 
rettenetesen ajánlja. Ez bizonyítja a Fogadó 
nagy pincérbarátságát.
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V eszteségü nk . Ihász György szaktárs 
40 éves korában elhunyt. Tisztelet emlé
kének.

H ázasság . Weisz Márton szaktársunk 
február hó 1-én tartja esküvőjét Fischer 
Irma kisasszonynyal Miskolcon.

T a lá lm án y . Friedmann Adolf szaktárs 
kéz- és üvegvédőt talált fel. Ezen kéz- és 
üvegvédő páncél meggátolja a sörösüveg 
törését a bontásnál és megvédi a kezet az 
esetleges sérüléstől. Ara 2 korona. Meg
rendelhető : Herczenik Gyula, fémárutelep, 
VI., Liszt Ferenc-tér 3, földszint. Minden 
eladott darab után a Budapesti kávéházi 
alkalmazottak szakegyesülete munkanélküli 
alapja 20 fillért kap.

KÁVÉFŐZŐK é s  k o n y h r l e q é n y e k  j  
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A kávéfőzőkhöz 
és konyhalegényekhez!

Sok keserű és édes emléket kell fel- 
emlitenem, hogy a mai cudar helyzetet 
megérthessük s a jobb, becsületesebb 
jövőnkért harcba szállhassunk. Ugy-e bizony 
keserű emlékek azok, amikor hét-nyolc év 
előtt baromi türelemmel huztuk az igát, 
tűrtük azt a középkorba illő gyalázatot, 
hogy vértszopó ügynökök vásárt űztek 
velünk, eladtak, kivettek benneteket úgy és 
akkor az üzletekből, amikor az ő érdekeik 
úgy kívánták. És mikor nem kívánták? 
Minél többször kicserélhették a kávéfőzőt, 
konyhalegényt, annál több volt undorító 
profitjuk. S nagyon értették a módját ezek 
a bestiák a rabszolgakereskedésnek. Ez 
volt az ügynöki rendszer a többi fel nem 
említett gazságaival. Milyenek voltak a 
munkaviszonyok ? Gyalázatosak, megalázók, 
embertelennek ugyannyira, hogy a kávé
főzők 90%-ímak a felesége mosni, takarí
tani stb. kellett járni, hogy létfentartásukat 
valahogy megszerezhessék.

A fizetések oly alacsonyak voltak, hogy 
abból lakásra, ruhára csak úgy jutott, ha 
négy-öt ágyrajárót is tartott. Tisztességes 
bánás ismeretlen volt. Konyhalegény napi 
16— 18, sőt 20 órát dolgozott naponta, havi 
16—20 forint fizetés mellett, anélkül, hogy 
emberszámba vették volna, vagy anélkül, 
hogy munkába állás idején csak egynapi 
pihenő is jutott volna a munkától agyon
gyötört testének. De nem volt különb a 
kávéfőzők helyzete sem. Ez a rabszolga
sors addig tartott, mig végre a kávéfőzők 
és konyhalegények is fel nem eszméltek. 
Ezek a keserű emlékek.

De itt már betelt a méregpohár, melynek 
kiürítését siettette a szociáldemokrata mun
kások osztálytudaíos szervezkedésének 
dübörgő csatazaja, amely a kávéfőző- és 
és konyhalegénytestvéreket is felrázta tunya 
közönyösségükből és kizsákmányoltatásuk 
tudatára ébresztette őket.

A régi keserű emlékektől, a rabszolga
sorsból való megszabadulás útja meg volt 
nyitva az osztálytudatos szervezkedés meg
ismerése által. A kávéfőzők, konyhalegé
nyek céltudatos kitartó munkával rövid idő 
alatt erős szervezetet alkottak. Szervezetük 
megerősödése megdöntötte az ügynöki 
garázdálkodást. De meghozta számukra a 
heti szabadnapot, türhetöbb, jobb munka
béreket, emberségesebb bánást, rövidebb 
munkanapot, szakegyleti elhelyezést. Mind
ezen jogok és javak megszerzése erős 
harcok árán sikerült csak, de megszerez
tettek, mert a kávéfőzők, konyhalegények 
testvériesen kitartottak szervezetük mellett.

Ezekben az időkben vidámság, uj élet
kedv töltötte be a kávéfőzők, konyha
legények és családjuk otthonát. Ezek az 
édes emlékek, amelyeket, sajnos az 1908— 1909 
években a nemzeti kormány munkásüldözö* 
politikája folytán a kávésiparban is meg
alakult kávésszövetség vad munkásüldöző 
terrorizmusával igyekezett megkeseríteni 
nemcsak édes emlékeinket, de életünket, 
családi boldogságunkat is tönkretenni. A 
munkáltatók ebbeli munkájukat megkönnyi- 1

tette egyleteink felfüggesztése, a kitört 
testvérharc, ami természetesen mind az Ő 
munkájuk volt.

A kávéfőzők, konyhalegények szervezete 
le volt törve. A munkások nagyobbrésze 
megfélemlítve, kiéheztetve. Ugyanez a sors 
érte a kávéssegédeket is. A kutyaól szaba
don garázdálkodott és még ma is Upor, 
Gárdonyi, Briick uszítására üldözik azokat 
a munkástársainkat, akik megtartották ön
érzetüket, akik nem görbülnek hétrét az ő 
szabadkőműves látásukra.

Judáspénzt osztogatnak, hogy becsületes 
munkásembereket ismét hajlongó, türelmes 
igavonó barmokk változtassanak, csak azért, 
hogy kiváltságos hatalmukat munkásaik 
fölött minél tovább fentarthassák.

Ez a mai helyzet.
Munkástársaim! Ki az, aki ezt a mai 

rut helyzetet tűrni akarja? Becsületes, ön
érzetes munkás, aki jövőjét, családja boldo
gulását szivén viseli, csak undorral gondol
hat a mai helyzetre, amelyből van ám ki- 
szabadulás, csak akarnotok kell!

A kiszabadulást jelző árboc ki van tűzve 
a budapesti kávéházi alkalmazottak szak
egyletére. Ennek keretén belül meg
alakult :

A kávéfőzők, konyhalegények szakosz
tálya.

E szakosztályban kell a kávéfőzőknek és 
konyhalegényeknek ismét egytől-egyig tö
mörülni, szervezkedni, hogy újból becsült 
munkásai lehessenek a kávésiparnak.

A szakosztály teljes autonóm joggal bir, 
amelyet a kávéfőzők maguk irányíthatnak 
s vezetnek.

A cselekvés ideje ismét elérkezett, hogy 
minden becsületes, önérzetes munkástársam 
megkezdje az agitációt, a szervezési mun
kát az üzletekben oly irányban, hogy a 
távolálló szaktársakat a szakosztályi tagok 
megnyerjék tagoknak. Meg kell kezdeni az 
igazi munkát minden irányban.

A munkáltatószövetség karmai között levő 
üzletekben dolgozó szaktársakkal meg kell 
értetni, hogy egy a bajunk, egy a sorsunk. 
Tehát a bajok leküzdésében is egyeknek 
kell lennünk. A munkáltatók ®gy táborban 
küzdenek a mi letörésünkre, szabadnapunk, 
fizetésünk minél alacsonyabb leszorítására, 
hogy nyomorunk és családunk nyomora 
minél nagyobb legyen.

A munkáltatóinkat üldözéseikben csak 
úgy tudjuk megakadályozni, ha mi ismét 
együtt leszünk, ha szervezetünket meg
erősítjük, hogy védekezhessünk támadásaik 
ellen.

Dolgozzatok a szervezkedés terén ismét 
kitartó, odaadó áldozatkészséggel, akkor 
megfog erősödni szakosztályunk, amelyből is
mét megvédhetjük érdekeinket.

Azok a munkástársak pedig, akik ez 
újabb felszabadító munkánkhoz nem csat
lakoznak, árulók lehetnek ugyan, de áru
lásuk jutalmát gazdájuktól fogják megkapni — 
a jól megérdemelt kirúgást.

Schönherr József.

| S z a b ó  Im re. | Nagy vesztesége vanmoz-
i ......... I galmunknak. Szabo Imre
szaktársunk fiatalon, 32 éves korában ki
dőlt harci soraink közül, a tőke által ki
szívott s tönkretett teste nem bírta a kór 
csiráit, amelyet a társadalom oltott bele, 
meghalt folyó hó 9-én. Vele önfeláldozó, 
becsületes katonánkat veszítettük el, aki a 
legnagyobb áldozatkészséggel s becsületes
séggel dolgozott mozgalmunkban s a sors 
nem engedte megérni a kávéfőzők uj moz
galmának kivirulását, amelynek ő is egyik 
megteremtője s felemelője volt. A teme
tésre, amely folyó hó 11-én volt, nagy 
számmal vonultak fel szervezett kávéfőzők, 
konyhalegények s kávéssegédek, akik vörös
szalagos koszorút tettek az elhunyt szak
társ koporsójára, amelyen a következő fel
írás volt: ^Felejthetetlen elvtársunknak, 
Szabó Imrének — a szervezett kávéházi 
alkalmazottak*. A temetésen gyászdalt éne
kelt dalárdánk s Vágó Béla elvtárs mondott 
a koporsó mellett gyászbeszédet. Majd az 
utcán, midőn elváltunk a koporsójától,

Schönherr József elvtárs mondott búcsúz
tatót. Az istáp nélkül maradt özvegy szá
mára a szaktársak között gyűjtés indult 
meg, amelylyel a következő számunkban 
számolunk el.

Az e lle n tá llá s i alap. A kávéfőzők 
szervező bizottsága az ellentállási járulékot 
heti 14, azaz tizennégy fillérben állapította 
meg. Támogassuk anyagilag is a szabad 
szervezetet, mert anélkül nem élhet meg. 
Nem öntudatos, szervezett munkás az, aki 
nem tagja a szabad szervezetnek s nem 
fizeti az ellentállási járulékot.

HÍREK.
F elm en te tt egy esü let. Egy nyomdász

sztrájknál egy Buser nevű szedő sztrájk
törő lett. Természetesen a nyomdászszerve
zet törölte tagjai sorából. A sztrájktörő 
feljelentette a szervezetet s tagságának el
veszítéséért kárpótlást kért. A törvényszék 
felmentette a nyomdászszervezetet s a vádló 
sztrájktörőt egyhangúlag elutasította. Persze 
ez — Aarauban, Svájcban történt és nem 
nálunk. Nálunk? Itt a sztrájktörő minden 
vádjára az egyesületek feloszlatásával felel
nek, még akkor is, ha erre semmi jogalap 
sincsen.

T e rm é sz e tb a rá to k  tu r is ta tá rsa sá g a
cimen osztálytudatos munkásokból álló 
turistacsoport alakult. Ezen egyesülés az 
osztrák Die Naturfreunde munkás-turista- 
egyesület helyi csoportja, melynek már 
eddig is Ausztria-Magyarországban, Német
országban és Svájcban 131 helyi csoportja 
és több mint 15.000 tagja van. Célja ki
rándulások utján a természet iránti szerete- 
tet a munkásokban felébreszteni és ezáltal 
őket az egészségtelen korcsmái és kávéházi 
szórakozásoktól elvonni. Tagsági illeték évi 
3 korona, amelyhez egy havonként meg
jelenő, gyönyörűen kiállított, illusztrált 
folyóirat jár, valamint egyéb kedvezmények. 
Tagok csak szervezett munkások lehetnek. 
Bővebb felvilágosítást a Conti-utca 8. szám 
alatt levő Redlinger-féle kávémérésben 
nyújtanak.

M együnk e lő re  . .  . Ezen a cimen Csiz
madia Sándor elvtársunk egy havi folyó
iratot adott ki, amelyben már megjelent és 
megjelenő legújabb és legjobb verseit adja 
ki. Csizmadia elvtárs nem szorult rá arra, 
hogy mi őt bemutassuk. Verseit szerte az 
országban olvassák és szavalják és ami a 
fő, lelkesednek mellette. Ha tehát mi erről 
itt említést teszünk a megjelenésről, az 
azért van, hogy alkalmat adjunk a szaktár
saknak arra, hogy erre a folyóiratra, melyet 
kizárólag egymaga ir Csizmadia elvtársunk, 
a szaktársak könyvtáruk, vagy saját maguk 
részére előfizethessenek. Előfizetési ára 
egy évre 2*40 korona. Előfizetni lapunk 
utján is lehet.

É rtesítés . Értesítem a t. szaktársakat, 
hogy a legjutányosabb árban elfogadok 
ruhamosást. A ruhákat elszállítom s mosás 
után hazaszállítom. Becses megrendelései
ket várja tisztelettel Böcskey Lászlóné. 
Nagydiófa-utca 11, ajtó 5.

V együnk kö n yv eket. Mit vehetünk 
1 kor.-ért? Lafargue: A tőke vallása, ára 
30 fii!., Jaurés-Lafargue vitája: A társadalom 
fejlődésének törvényei, ára 40 fill., Lafargue : 
A tulajdon fejlődése, ára 50 fill., Bresz- 
tóczy Ernő: Általános sztrájk, ára 30 fill., 
Ladányi: Kisbirtokosság és szociáldemo
krácia, ára 10 fill., Csizmadia: Forradalmi 
eszközök, ára 10 fill., Kunfi Zsigmond: 
Választójog és tömegsztrájk, ára 10 fillér. 
A fenti sorozat 1 kor. 80 fill. helyett 
1 korona.

Kaphatók a Népszava-könyvkereskedés- 
ben, Budapest, VIII., Conti-utca 4. Meg
rendelhető a Népszava kihordóinál és a 
Népszava-könyvkereskedés árusítóinál is.

Felelős szerkesztő : Vágó Béla.
Kiadja: a lapbizottság.

Világosság könyvnyomda rt., Budapest, V III., Conti-utca 4.
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Nyílt tér.
Hirdetések felvétetnek VI. ker., 

Dalnok-utca 20, II. 23.
T ö rley -p ez sg ő  dugókat a cég 10 fil

lérért vált vissza.

Uj sz ip k agy ár. Szives tudomásul adom 
a t. érdeklődő feleknek, hogy a Consum 
keresk. részvénytársaságnál több éven át 
betöltött üzletvezetői állásomtól megváltam 
és H irsch ler és Társai cég alatt szipka
gyárat és kávéházi felszerelési cikkek rak
tárát nyitottam meg.

Kívánatra árjegyzékkel és mintákkal ren
delkezésre állok. Tisztelettel

Hirschler Adolf
Telefon 152—28. VII., Rózsa-utca 8.

HIRDETÉSEK.
f  A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás

! S A L V A T O K
▼ e»e- és h ó ly a g b a  jó k n á l ,  k ö s z v é n y n é l, c z u k o r -  

b e te g s é g n é l  és liu ru to s  b á n ta lm a k n á l kitűnő hatású. 
T e r m é s z e te s  v a s m e n te s  a a v a n y u T iz .

L Kapható ásványvizkereakedésheu vagy a Szinye-Lipóczi 
8aÍvator-forrás Vállalatnál Budapest, V Rudolfrakpart 8.

— ..................... .. —  . - J

P l n  r  P  r  P  11 a ján lju k  HERMANN 
■ H U G I  C l  G Y U LA  f é r f i s z a b ó -

----------------------------  m estert, ki m ár húsz
f i n i m  I m á h o  év ó ta  csak is pincérek
l i y y t S I I I l c U B  s z a b ó ja .— Budapest,
■....... —  . VII., A kácfa-u tca 7.

A jobb fővárosi és vidéki 
szállodások és vendéglősök, 
majdnem k ivéte l nélkül,
0  évtizedek éta H

L ö w en stein  M ihály u tó d a
Horváth Nándor
cs. és kir. udvari szállító 
B  cégnél vásárolnak. 03

BÜrianiit lv -> Vámház-körut4puuapesi, |V Kjshi(j . utca 7_

A la p itta to tt 1864. évben.

Consum
részvénytársaság

Budapest, ü li., K ertész-utca 20.
T e l e f o n - s z á m :  8 0 — 14.

Saját szipkagyárábnn 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 fe lszerelések, dákók, billiárdgolyók, 
u jságtartók stb. stb. Játékk árty a gyári raktár. 
©  Képes árjegyzék ingyen. ©

Cs. és kir. udvari % és kamarai szállító

OREHER ANTAL SERFŐZDE R .-T
Budapest-Kőbányán.

Ajánlja kitűnő minőségű ászok-, király-, márciusi, 
kiviteli márciusi, korona- (á la piheni), maláta-, 
— __22 bajor-, dupla márciusi ás baksőrét------------
Különlegesség: dupla maláta kőslir kőkorsókban.

saját jégkocsijaiban szállít.

H A G G E N M A C H E R
kőbányai és budafoki sörgyárak r . - t .

K Ő B Á N Y A ,
Halom-utca 27. (Telefon-szám : 52-66.) 

B U D A F O K .  (Telefon-szám : 1.)

Városi iroda:
B u d a p e s t , K á d á r - u t c a  5.

(Telefon-szám: 14-60.)

KRISTÁLY -forrás
urfntawal telitett ásványvize hasznos Ital Atvágyzavarnkná! čs 
rmósztésl nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztalt
és borviz. — Hathatós szomjcsillapité. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
igyek éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít «

Szt. Lukácsfürdő Kutváil&iat Budán.

P in c é re k  f ig y e lm é b e !
Az elismert le g jo b b  és le g ta r tó s a b b

P 1 R C É R - C I P Ő K
r  c s a k is

SERENY ZSí GMONDnál
Budapest, VII., Erzsébet-körut 3G

kaphatók. Számos elismerö-Ievél bizonyltja a cég szolid 
kiszolgálását.

Állandó nagy választék kész ü z le ti és m in d en n em ű  
c ip ő k b e n .

Egy levelező-iapon kérem tzives értesítését és azonnal 
szolgálok.

Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab
ban eszközöltetnek.

B E IT Z  JÁ N O S
m Sesztergályas, dákó- és b illiá riig o lyó -g yár.

Kávéházi 
eszközök 
raktára  
és ja v itá - 
mííhelye.

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: 81—30.

Az igen tiszte lt p i n c é r  u r a k  szives figyelmébe!

bor, pezsgőhöz leajobb Ital. Orvosilag ajánlva mint 
----------------  nyálkaoltíó és hugyhajtó h a tá s ú .-----------------

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.

Kávéfőzők figyelmét
felhívom saját gyártmányú

konyhakabát-, kötény-ás 
m unkanadrág-üzletem re,

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

fillértől feljebb.

Griinhut Ödön,
szabómester

Budapest, VII., Akácfa-utca 10.
Levelezőlap-értesitésre ház
hoz jövök. Árjegyzék Ingyen. 
V id ék re u tánv ét mellett. 

Mérethez elegendő ujjhossza és mellbőség 
hónaljon körül.

C . F . M a y e r h o f e r
B U D A P E S T .  Alapittatott 1850. W I E N .

Magyarországi képviselet és raktár:

Hirschler Manó Budapest, VII., Rózsa-utca 8.
Ajánlja elismert elsőrangú különlegességeit, úgymint: lé g 
n y o m ásos szű rő k észü lék , k á v é p ö rk ö tő k , k á v é d a rá ló k , 
h ab v erő g ép , legszolidabb kivitelű fa g y a sz tó g ép , fag y la lt- 
tartán y , jég sz ek rén y , továbbá buffetjégszekrény és amerikai 
rendszerű jégházak építése, kávéházi takaréktüzhely gőz- vagy 
gázfűtésre, valamint teljes kávéskonyha-berendezés kisebb- 
nagyobb kivitelben. Képes árjegyzéket bérmentve küld

HIRSCHLER MANÓ
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