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Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja
A MAGYARORSZÁGI KÁVÉHÁZI ALKALMAZOTTAK GAZDASÁGI ÉRDEKEIT VÉDŐ SZAKLAP

ELŐFIZETÉSI ÁRA:
Egész évre 12 korona, fél évre 6 korona

Újabb sárga mozgalom?
Valóban nehéz nyavalyákkal kell m eg-' 

küzdenie ifjú mozgalmunknak. A nevelés 
hiánya évek hosszú sora óta okozta azt 
első sorban, hogy egyes kávésok undok 
aknamunkája, amelylyel egyes harcosainkat 
el akarták téríteni az osztályharc alapján 
álló mozgalomtól — némi sikerekkel járt. 
Nemcsak a mozgalomtól téritették el, de 
hogy ellenünk képesek voltak felhasz
nálni őket, ez bizonyítja a belátás a fel- 
világosodottság mélységes hiányát s azt a 
végtelen nehézségeket, amelyen keresztül 
kell vernünk magunkat.

Hogy a sárga mozgalom, amely féléves 
gyötrődése után jobblétre szenderült, mert 
vezetői belátták, hogy helytelen az az ut, 
amelyen haladnak s hogy a kávésok szó
tartása csak a holdban van meg, ez 
igazán természetes valami volt. Sőt ezen 
mozgalom csődje világszerte örömet kel
teit a becsületes munkásmozgalom harcosai 
között, igy végtelen sulylyal esett latba a 
budapesti kávéházi, éttermi és szállodai 
munkások mozgalmában. Mindenki előtt 
demonstrálva lett a munkáltatókkal való 
együttműködés teljes lehetetlensége s az 
osztályharc alapján álló mozgalom egyedül 
helyes volta.

Mindannyian azt hittük, hogy ez volt az 
utolsó próbálgatás, s valljuk be őszintén, ez 
a hit nem volt s ma se alaptalan.

A budapesti kávéházi alkalmazottak ebben 
a kérdésben tisztán látnak. És sárga moz
galomra többé nem kaphatók. Radikalisabb, 
sőt dühösebb mozgalomra sokkal inkább, 
de sárga mozgalomra a rühös kutyák, a 
mocsárlakók, a megvesztegetettek a hite- 
hagyottak mozgalmára valóban nem.

Mindenki látta a sárga mozgalom alatt a 
kávésok mohóságát s látja az osztályharc 
alapján álló mozgalom gyengesége alatt 
azokat az iszonyatos visszaéléseket, amelyek 
a legsárgább üzletekben dolgozó főpincér
ben is felkeltik a mozgalom erejének óhaj
tását. Mindenki várja, mindenki vágyódik, 
mindenki sír azokért az állapotokért — 
amelyekben, ha talán ott voltak a fiatal 
mozgalomnak gyermekbetegségeinek szimp- 
tomai — de mégis ott volt a szolidaritás 
fenséges ereje és szépsége, amely gátat 
vetett a munkáltatók korlátlan hatalmi ön
kényének s brutalitásának. Ezt óhajtja a 
legfeketébb koponya is ma ebben az ipar
ban, épp ezért egy erős sárga mozgalom 
ma lehetetlenség.

Az emberek nem tökéletesek. Minden 
szakmának meg vannak a maga árulói, 
gyilkosai. Üresfejü stréberek, aljas jellemű 
sztrájktörők, a sarki leányok kitartottjai, a 
népfürdők használtjai, a notórius besúgók 
és talpnyalók, ezekbe ma nem lehet életet 
önteni, ezek maradnak a szervezet ellen
ségei.

Ezzel a bandával dolgozhat az ipartársu
lat, ezekkel összeeszkábálhatnak a munkál
tatók valami szörnyszülöttet, de ez már 
nem gyengítheti a mozgalmunkat, mint az 
első sárga mozgalom, amelyben vagy kény
szerűségből vagy félrevezetve emberek is 
résztvettek — ez a mozgalom, az újabb 
csak erősítheti a mozgalmunkat.

Mert újra felhívások mentek szét, a jó 
öreg M. N. újra üti a dobot egy csak 
gazdasági alapon álló szervezet érdekében, 
amely nem engedi agitátorok által félre-

‘M eg je len ik  m inden hó I-én és 15-én

vezetni magát, amelyben nem engedik a 
munkások magukat fa ltörö  kosokul felhasz
nálni a burzsoázia ellen, mind előjöttek 
újra a jó öreg frázisok, amelyekkel az 
osztályharc alapján álló mozgalom ellen 
uszítanak s érvelnek.

A mozgalmunk erősen megindult. A 
szakegyletünk szépen fejlődik, mély, erős, 
de mégis láthatatlan agitációs munkát vég
zünk, a kutyaól erős csapásokat kap és 
még se tudnak belénk akaszkodni — újra 
előjött fühöz-fához kapkodás politikája a 
kávésvezérek részéről.

Nos örülünk, ezt látva. Sok fáradság, 
tépelődés és izzadtság szaga jön ki a 
kávésszövetség ingó és rongált falai mögül. 
Ez a mi fejlődő erőnket bizonyítja és 
vegyék a kávésok maguk mellé e mozga
lom, e szakma becstelenjeit és árulóit, igya
nak, dorbézoljanak és szónokoljanak vacso
ráikon — ez ma nem a bomlást jelenti, 
mint a múltban, ez ma az ifjú mozgalom 
előretörését jelenti, amely hirtelen össze- 
röffenti a szervezet ellenségeit. Ma meg
koszorúzzák az öreg munkásokat, hálás 
köszönetét szavaztatnak a koldusfillérekért, 
azonban vacsora után hajrá . . . gyűlnek az 
ebek az ifjú szervezet ellen. Csak hadd 
gyűljenek!

Még pár nap előtt azt Írták, hogy nem 
kell sárga mozgalom. Ma már kell? Terrin* 
gettét, lássuk a szemetet, amelyet ellenünk 
képesek összegyűjteni. Mert az lesz szép 
számmal, de nem lesz benne köszönet. S 
még egyszer és százszor ki kell jelente
nünk, a múltban a sárga mozgalom gyen
gülést jelentett, amelyet sok egyéb ok is 
előidézett, mint a munkáltatók félrevezetése, 
a mai pedig a diadalmas haladás első 
mértföldköve lészen. Az első gát, amelylyel 
szeretnék gáncsolni a fiatal, de szép moz
galmunkat.

Előre tehát, Bereczkik, Farkas Marcik, 
Szlovák Zsigák, Sonnenschein Edék stb. 
bókoló és szónokoló pojácák, előre, a szép 
munkára, megdönteni a szocialisták moz
galmát. Kóccal tömött madárijesztők akar
ják a vihart megállítani, fegyháztöltelék 
akar az erkölcs szobra lenni, láncra vert 
pudlikutyák forradalmároskodnak . . . Csak 
minél többet vacsorázzatok és dorbézol- 
jatok. A pezsgőtől, amelyet a részeg mun
káltatóitok öntenek az arcotokba, nem lát
játok a kezet, mely a falra Írja : mene tekel 
upharsin. Vigyázzatok!

SZEMLE.
Követeljük

országos szövetségünket.
A mészáros- és hentessegédek szakegy

letének a Magyarországi húsipari munká
sok szakegyesülete megalakítása céljából 
benyújtott alapszabályait a belügyminiszter 
jóváhagyta. Egyszóval, az uj kormány uj 
országos szövetség alapszabályainak jóvá
hagyásával kezdi. Ennek következtében, 
amit a koaliciós kormány hiénáitól nem 
várhattunk, nemcsak a felfüggesztett szak
egyesületeinket követeljük vissza, de a lég- 
energikusabban kell azon dolgoznunk, hogy 
a már benyújtott országos szövetségünk 
alapszabályait megkaphassuk. Az országos 
pincérmozgalom rögtön más képet fog 
nyújtani. Sok városban lehet életképes

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
VII., NAGYDIÓFA-UTCA 3. SZ., I. EMELET

mozgalmat csinálni. Szeged, Nagyvárad, 
Kassa, Pécs, Debrecen stb. mind a legjobb 
reményt nyújtják arra nézve, hogy erős 
szakcsoportokat képezhessünk, amelyek 
egybefoglalhatják a város összes pincéreit 
s a szakegyesületi munkaközvetítés utján 
felvegyék a harcot az ügynöki haddal, 
amely még korlátlanul garázdálkodik a 
vidéken. Szabad szervezettel eddig lehetet
len volt a szervezkedés. Az országos szö
vetség gátat fog vetni a vidéki sztrájktörők 
s bérlenyomók beözönlésének s a vidéki 
gazdasági viszonyokon is erősen lendíteni 
fog.

Éttermi segéd elvtársaink már egy idő 
óta pedzik a szaklapban ezt a kérdést s 
most, amikor a jó kilátás megvan reá, mi 
is teljes erővel csatlakozunk, mert ez az 
országos szövetség úgyszólván a lét s nem 
lét kérdése a budapesti mozgalmakra nézve 
is. Bizonyára úgy a Budapesti kávéházi 
alkalmazottak szakegyesülete választmánya 
s a budapesti kávéssegédek és kávéfőzők 
szervező bizottságai minden erejüket latba 
vetik, hogy megkaphassák a S z á llo d a i, 
é t te rm i és  k á v é h á z i a lk a lm a z o t ta k  
o rsz á g o s  szövetségét.

A munkaközvetítés.
Ezzel állandó rovatot nyújtunk ennek a 

kérdésnek, amely ugylátszik, még szenve- 
delmes vitákra fog alkalmat nyújtani. A kér
dés kétségtelen megérdemli, hogy foglal
kozzunk vele s minden személyeskedéstől 
menten állapítsuk meg, hogy melyik a he
lyes irányzat. A kérdés éppen nem könnyű 
éppen ebben a szakmában, ahol a közve
títés külön iparrá fejlődött s épp ezért itt 
az ideje, hogy a helyes megoldás módo
zatait keressük. Az egész európai példa s 
gyakorlat ezekben a szakmákban úgy a 
munkáltató-, mint a munkásegyleteken kí
vül óhajtja helyezni ezt a kérdést s néze
tünk szerint ez a helyes megoldás és pedig 
a munkásokra nézve helyesebb megoldás. 
Lesz alkalmunk rámutatni, mily őrült erővel 
tiltakoznak a kutyaszövetségek a városi 
paritásos közvetítő ellen. Például a kávésok 
szövetségét páni félelem fogta el a kérdés 
felvetésekor s a félhivatalosukban kivihetet
lennek s abszurdnak mondják ezt a köz
vetítési formát. Ez az ijedelem jó útmutató 
lehet azoknak is, akik a munkások részé
ről viseltetnek aggályokkal a városi paritá
sos közvetítő ellen. A Munkaadó, az építő
iparosok kutyaszövetsége lapja meg egye
nesen élet-halálharcot hirdet a hatósági 
közvetítés ellen, de különösen a paritásos 
ellen. Ez szinte bizonyít valamit. Ezen rova
tunkban egyébként állandóan napirenden 
tartjuk s minden erre vonatkozó hirt szak
társaink tudomására hozzuk, hogy ezen 
kérdés felől tájékozva legyenek.

A düsseldorfi pincérek valamennyi szer
vezete (az osztályharc alapján álló szerve
zet, a nemzetiek, a genfiek stb.) közös 
értekezletet tartott, melyen elhatározták, 
hogy beadványt intéznek a főnökök szer
vezeteihez, hogy alkalmazottaikat a köz
ségi paritásos munkaközvetitő révén sze
rezzék be. Egyben a városi tanácsot is 
megkérték, hogy a község által bérbeadott 
helyiségekre vonatkozólag rendelje el, hogy 
ezek bérlői az alkalmazottakat csupán a 
városi paritásos közvetítő révén szerez
zék be.



Magyarországi Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja2. oldal

Egy másik német városban, Danzigban, 
már évek óta arra törekednek szaktársaink, 
hogy a város állítson fel paritásos munka- 
közvetítőt. A tanács hajlandónak is mutat
kozott arra, hogy ez irányban megtegye a 
szükséges lépéseket. Kérdést intézett tehát 
643 vállalkozóhoz, hogy mi az álláspontjuk 
ebben a kérdésben. E kérdésre azonban 
csak 25 vállalkozó válaszolt. Ezek közül 
22 mellette és 3 ellene volt. Minthogy a 
tanács azt tapasztalta, hogy^ a kérdés az 
érdekeltek szemében ily kevés figyelemben 
részesül, egyelőre levette a napirendről.

HIVATALOS RÉSZ.
B ud apesti kávéházi a lk a lm a z o tta k  

sz ak eg y esü lete  VII., Nagydiófa-utca 3, 
I. em. 9. Telefonszám 21—60. Hivatalos 
órák 9—12-ig és 3 —6-ig. Ugyanekkor be
iratkozások, tagdíjbefizetések, tanácsok 
adása és panaszok felvétele.

Három h ó n ap p al h átra lék b an  levő 
tagjainkat m ost u to ljá ra  figyelmeztetjük, 
hogy ha 8 nap leforgása alatt tagdijaikat 
nem rendezik, a tagok sorából törölve 
lesznek.

M unkanélküli beiratkozott tagjainkat 
figyelmeztetjük, hogy ha három hónappal 
hátralékban vannak, akkor ezt jogukban 
van minden kisegítésnél 1— 1 koronával 
törleszteni. Ha ezt nem teszik, többé kisegí
tést nem kaphatnak és a tagok sorából 
töröltetnek.

A szak eg y esü le t p én ztáro sa  minden 
kedden délelőtt 10— 12-ig tart hivatalos 
órákat. Ugyanekkor vannak kifizetések.

C saládi estélyü nk, amely január hó 
26-án zajlott le, reményen felül, kitünően 
sikerült. Szép számmal gyűltek össze a 
szaktársak és családaik és az ötletes műsor 
után táncra perdült az ifjúság. A családi 
estélyek m in d e n  sz e rd á n  este v a n n a k  
és ha esetleg más napon lennének, erről 
a vigalmi bizottság külön értesítést ad ki. 
F. hó 3-án este érdekes felolvasás lesz. 
Kérjük a szaktársakat, hogy minél nagyobb 
számban jelenjenek meg. Vendégeket szí
vesen látunk. A vigalmi bizottság.

B rau n feld  E rn ő  többszöri felszólítás 
dacára nem számolt le a műsorokkal. 
Utoljára ezúton hívjuk fel, mielőtt erélye
sebb eszközhöz nyúlnánk.

A vigalmi bizottság.

SZERVEZETI ÜGYEK.
Győzött a Siebert-bojkott.

Az ipartársulat uszító politikája olyan 
kávésokat is belehajszolt a kutyaól támo
gatásába, akiknek ez éppen nem érdekük. 
De erről nemcsak az ipartársulat tehet. Van
nak egyes derék jóravaló pincérek is, akik 
ki akarják magukat tüntetni az ipartársulat 
előtt azáltal, hogy még jobban uszítják a 
munkáltatókat, mint a legdühödtebb lipót
városi kávés s ezek épp ott, ahol talán az 
ipartársulat nem is várna eredményt, ott 
igyekeznek éket verni a munkáltató s szak- 
szervezet közé, mert ez nagyobb dicsőség. 
Ilyen két malomkő közé került Siebert János 
ur is, a budai Európa-kávéház tulajdonosa, 
akit részben félrevezettek az ipartársulat 
uszitói, de ehez rettenetesmód asszisztált 
egy derék jó ember, akit sem kétszínűséggel, 
sem elvárulással nem vádolhat a halálos 
ellensége, Chudi Ferenc, aki ott számolt. 
Ez a derék férfiú a legpimaszabb módon 
vezette félre a munkáltatóját, fenyegette, 
ijesztgette, ugyanakkor, amikor a szervezet 
kiküldötteit tévesen informálta s ennek volt 
eredménye az, hogy midőn a szervezet 
részéről künn voltak egyéni szerződést 
kötni Siebert úrral, ezt Siebert ur elutasí
totta s a szerződés aláírását megtagadta. 
Midőn a következményekről felvilágosítot
ták, akkor sem engedett, mert bízott a kávé
sok szövetségében. Háta mögött mosolygott 
Chudi Ferenc ur. Nos csak az nevet leg
jobban, aki utoljára nevet. Január 21-én ki
mondotta az Európára a bojkottot a szer

vező bizottság s a röpiratok ragasztott s 
röpcédulák ezreit olvasták a szervezett budai 
munkások, akik derekasan eleget tettek a 
szolidaritás kötelességének, mert rövid egy
két nap alatt kongott az Európa az üres
ségtől. Január 27-én megjelent a szakegy
letben Siebert ur s ekkor derült ki az ipar
társulat nagy támogatóképessége, de Chudi 
mester turpissága is. A szerződés aláíratott 
s igy a szervező bizottság az Európa-kávé
házat felmentette a bojkott alól. A munka 
szépen tovább folyik, természetesen Chudi 
mester nélkül. Őt is valószínűleg úgy kár
pótolja majd az ipartársulat, mint Siebert 
urat támogatta. Soknak jó lesz ezen az 
eseten gondolkodni. A legsárgább talp- 
nyalók is bejöhetnek még a mi utcánkba.

N yilvános gy ű lése in k . A szervezett 
kávéházi alkalmazottak mozgalma nem szüne
telhet egy percre sem s az agitációnak 
hatalmas fegyvere a nyilvánosság, amely 
elé mindig kimegy a szervett tömeg s onnan 
messze hangzó szóval világosítja fel a sötét 
koponyájuakat s félénkeket az igazságról, 
szervezkedésünk igazságáról. Január 19-én 
volt újra három hatalmas gyűlésünk, egy a 
Concordiában, amely délután zajlott le s 
kettő a Zala-kávéházban (volt Artista-otthon), 
melyek este és hajnalban tartattak meg. 
Mind a három gyűlés igen nagy látogatot- 
ságnak örvendett s erős vitáknak volt szín
helye s nagy kihatással lesz a kávéházi 
alkalmazottak mozgalmára, bár még erős 
vitákat fog előidézni a városi paritás köz
vetítő kérdése, amely minden tekintetben 
megvilágítva elvben, a gyűlésen résztvett 
munkások által egy-két szavazat ellenében 
elfogadtatott. A nyilvános gyűlések a követ
kező határozati javaslatot fogadták e l :

«Kimondja a budapesti kávéházi alkal
mazottaknak 1910 január 19-én tartott nagy
gyűlése, hogy:

1. Az iparban történt összes sérelmekért, 
a gazdasági helyzet rosszabbodásáért a 
kávésok munkáltató-testületeit s közvetítőjét 
teszi felelőssé. S vele szemben az osztály
harc alapján álló szakszervezetekben való 
tömörülést mondja ki, mint egyetlen módot, 
amely a szörnyű állapotokat orvosolhatja.

2. A kávésok közvetítőjének legszembe
tűnőbb eredménye az ügynöki rendszer 
megerősödése. Kimondja a gyűlés, hogy 
ezzel szemben a legerélyesebb küzdelmet 
veszi fel s emellett memorandumban fordul 
a városi tanácshoz s a közgyűléshez. Ebben 
az összes ügynöki és helyszerzői irodák 
bezárását s helyükbe a paritásos városi 
közvetítő felállítását követeli a munkáltatók 
testületéinek s a munkások szakegyletének 
vezetésével. Megbízza a gyűlés vezetőségét, 
hogy ez ügyben illetékes helyen lépéseket 
tegyen úgy Bárczy István • polgármesterhez 
menő küldöttség, valamint egy, az érdekelt 
köröktől tartandó ankét dolgában.

3. Megbízza a gyűlés a kávéssegédek és 
kávéfőzők mostani vezetőségét, hogy Khuen- 
Héderváry grófhoz küldöttséget szervezzen, 
amely szólítsa fel a belügyminisztert, hogy 
a kávéssegédek s kávéfőzők szakegyletének 
igazságtalan felfüggesztését oldja fel.»

S z trá jk  a D a m ja n ich -k á v éh á z b a n . 
A Damjanich-kávéházban már régóta garáz
dálkodott egy Bobella Etel névre hallgató 
felirónő, akinek a durvaságánál csak az 
arcátlansága volt nagyobb. A főnököt a 
személyzet már többször figyelmeztette, de 
mindhiába, csak tovább garázdálkodott. A 
személyzet már nem tudta tovább tűrni a 
helyzetet, folyó hó 22-én déli V21 órakor 
úgy a kávéház, mint a konyha személyzete 
sztrájkba lépett s 10 percnyi sztrájk után 
Bobella kisasszony elhagyta a trónusát és 
pedig végleg. A szervező bizottság részéről 
ehez az egyébként szép szolidaritáshoz csak 
annyi hozzáfűzni valónk van, hogy a fegyel- 
metlenség netovábbja az, ha egy üzlet sze
mélyzete a szervező bizottság tudta s aka
rata nélkül sztrájkba lép. Ennek nem szabad 
a jövőben megtörténnie.

Felh ív ás. Az összes budapesti üzleteket, 
de különösen az egyéni szerződéses üzle-
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teket, felhívjuk, hogy a bizalmiférfiakat 
h é t  n a p o n  b e lü l m e g v á la s s z á k  s ezt 
illetékes helyen bejelentsék, mert a moz
galom érdeke ezt feltétleuül megkívánja már.

A szervező bizottság.

KRVÉSSEGÉDEK ROVRTR
A bécsi kávéssegédek küzdelme.

Bécsi szaktársaink hatalmas mozgalma 
mind szélesebb mérveket ölt. Gyűlést gyű
lés után tartanak, tüntetést tüntetés után s 
abban a városban, amely teli van keresz
tény-szocialista, sárga és indifferens pincér
szervezetekkel, amelyeknek az uralma alatt 
igen mélyre sülyedtek a bécsi pincérek 
gazdasági viszonyai, diadalmasan kezdi 
átvenni a vezetés szerepét az osztályharc 
alapján álló szakszervezet. A viszonyok 
igen rosszak. Bár a munkáltatók szintén 
olyan jó lelkek, mint a mieink s ugyanaz 
a patriarchális viszony van közöttük és 
pincéreik között, mint nálunk, ott is a 
közönség alkalmazottai s nem lehet, hogy 
az osztályharc alapjára álljanak — mégis 
eddig a korlátlan munkaidő s a szabad
nap teljes hiánya s az embertelen kizsák
mányolás volt az eddigi sárga s keresztény
szociális garázdálkodás eredménye. Amióta 
azonban a szociáldemokrata kávéssegédek 
vették kezükbe a dolgot, azóta más világ 
kezd ott is lenni. A munkáltatók a legride
gebb ellentállást fejtik ki, azonban hiába. 
Őly energikus módon halad a mozgalom, 
hogy annak győznie kell. Nemrégiben tar
tottak egy hatalmas gyűlést, amelyen a 
mozgalom programmját fejtették ki Hanner, 
Kamesberger és Beck szaktársak, amelyet 
az alábbiakban ismertetünk. A mozgalom 
nemcsak a munkáltatók ellen megy, de a 
parlamentben is. Az ott lévő 85 tagból 
álló szociáldemokrata frakció erőteljesen 
támogatja a kávéssegédek követeléseit s 
már érdekükben indítványt is tettek a 
parlamentben Widholz és Smitka elvtársak 
birodalomgyülési képviselők.

A mozgalom programmja a következő:
1. Törvényes megállapítása a munka

időnek:
a) napi 12 órás megszakithatatlan pihenő;
b) megállapítása ama pihenési időnek, 

amelyben a munkás az üzletet elhagyhatja;
c) hetenként 36 órás szabadnap.
2. A tanoncvédelem törvényes szabályo

zása a szállodákban , éttermekben és kávé
házakban.

3. Az ezen iparban törvényes eltiltása a 
nők s gyermekek éjjeli munkájának.

4. Kollektív szerződés kötése az ipar
testülettel a következő alapon :

a) a törvényesen megállapított munkaidő 
és szabadnap;

b) minimálbér megállapítása;
c) hetenkénti fizetés;
d) az alkalmazottak részéről az üzem 

költségeihez való mindennemű hozzájárulás 
eltörlése;

é) a koszt- és lakáskényszer eltörlése;
/) a túlórázás díjazása;
g) a fizetői rendszer rendezése;
h) munkarend készítése, mely láthatólag 

kifüggesztendő az üzletben;
i) a szervezet és a bizalmiférfi-rendszer 

elismerése.
5. Ip a r t e s t ü le t i  m u n k a k ö z v e t ítő n ek  

a  f e l á l l í t á s a  p a r i t á s o s  a la p o n .
6. Az engedélyváltás kényszerének a fe l

függesztése.
7. A munkásbiztositás ügyének törvényes 

szabályozása.
a) balesetbiztosítás;
b) rokkantság s aggkori biztosítás;
c) betegsegélyezés;
d) özvegyek s árvákról való gondoskodás.
Ezek a bécsi kávéssegéd szaktársak köve

telései, amelyeknek a boncolgatását későbbre 
hagyjuk. Mindenesetre erős küzdelmek 
lesznek, amelyeket figyelemmel kisérünk s 
okulásunkra, tapasztalásunkra vagy lelkesí
tésünkre állandóan napirenden tartjuk a 
küzdelmüket.
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A zok a h ires lip ó tv áro si ü zle tek  . . .
A kávésok uszitói rettenetesen hencegnek, 
hogy amióta az ő kezükben van a hata
lom, azóta arany világ van a budapesti 
kávéházakban. Nos, ez ugyan nem igaz 
általában s jobb lesz, ha ezek az urak a 
saját házuk előtt söpörnek elsősorban. 
Mert épp azokban az üzletekben vannak 
a leggyalázatosabb állapotok, a legember
telenebb kizsákmányolás, ahol a legdicsek- 
vőbb kávés urak léteznek. Egy kis sétát 
teszünk a Lipótvárosban s ez a kis Ízelítő 
azt hisszük elég lesz az arany állapotok 
jellemzésére. A szervezkedéstől hermetiku
san elzárt helyekről csak kiszivárog egy 
és más.

1. Országház-kávéház. Gárdonyi ur, a 
fővezér üzletében, n in c s  fr e g o l i .  Egyik 
a másikat helyettesíti s igy a nappalinak 
hetenként kétszer reggeltől hajnalig kell 
dolgoznia.

2. City-kávéház. Kaiser Mihály mester 
üzletében pedig a kávéssegéd elfelejti, 
hogy ember, hanem valóságos igavonó 
állatnak képzeli magát, aki fölött egy a 
legdurvább kocsisnál is műveletlenebb 
sintér garázdálkodik. Kaiser mester a követ
kező kifejezésekkel dolgozik: marha, barom, 
csirkefogó, pimasz, felrúgom, kirúgom, 
s . . .  rugóm, bitang, állat stb. Ezen abszurd 
állapotok jellemzésére csak annyit, hogy 
még a kutyaólból sem akar senki ebbe az 
istállóba menni, sőt még Vas Samu is kény
telen volt ezt kereken Kaiser Miska sze
mébe megmondani. Egyelőre ennyit a 
lipótvárosi csendéletből. Minek is szervez
kedni. Csak csendesen tűrjük el a mun
káltatók igáját, azok mégis csak a javát 
akarják a munkásoknak.

N yilatk o zat. Ezennel igazolom, hogy 
Goldberger Miksa elvtárs, a szegedi pincér
egylet volt titkára, a mozgalom alatt a pénz
kezelést a legbecsületesebb módon vitte, 
a sztrájkmozgalom alatt mindennel a leg- 
kifogástalanabb módon leszámolt s ezt 
nemcsak igazolom, de hivatalos iratokkal 
s nyugtákkal igazolható is, amelyek ma a 
szégedi párttitkárság birtokában vannak.

Budapest, 1910 január 8.
Baticz Gyula, 

a szegedi szociáldemokrata párt 
volt titkára.

Ezen nyilatkozatot több oldalról jövő 
ama híresztelés miatt adtuk le, melyek 
szerint Goldberger Miksa elvtárs hütlenül 
kezelte volna a szegedi mozgalom pénzeit. 
Reméljük, ezen nyilatkozattal ezen rágalmak 
befejezést nyernek.

S z lo v ák  Z sigtnond  5 korona segélyt 
kapott a kávésok szövetségétől. Ilyen kevésre 
taksálják már a kávésok is Szlovák Zsigát?

U p orék  te k in té ly e  Nagy cécót csinált 
a kávésszövetség a Continentalban több 
öreg munkás tiszteletére s az oroszlánrészt 
ebből Weingruber Ignác főpincére, Schöck 
Frigyes és kávéfőzője Leimeter István vették 
ki, lévén 20—20 évig azon az egy helyen, 
az Edison-kávéházban. Nagy dáridó, nagy 
ünnepély volt ez, amelyre kivonult egy jó 
csomó kávés. Ellenben Weingruber Ignác 
nem jelent meg Miért? Miért? Azért, mert 
olyan nagy az egyetértés a kávésok között. 
Azért, mert a régi, tekintélyes kávésok 
nem juthatnak szóhoz Gárdonyi uréktól. 
Azért, mert Upor urnák és társainak az 
erőszakos és hencegő munkája elkedvet
lenítette a régi, igazi kávésokat, akiknek a 
politikája, ha ellenünk is irányul, egyénileg 
nem lehet ellenük kifogást emelni. Azért, 
mert ha ma valakinek nagy szája van, lett 
légyen még tegnap bankifju, a kávéstábor 
vezérévé tudja magát felküzdeni s letor
kolja azokat, akiknek talán több joguk 
volna vezérkedni. Ezért nem jelent meg 
Weingruber Ignác Uporék portáján. Dicsér
jük az Ízlését.

V ö rö s  k áv ésseg éd ek  asz ta ltá rsa sá g a
alakult a Répásy-féle vendéglőben, Gróf 
Zichy Jenő-utca 20. szám alatt, amely célul 
tűzte ki, hogy elsősorban a szaktársak 
társadalmi érintkezését fejlessze, modern 
szocialista eszméket terjesszen és rossz

anyagi helyzetben levő tagokat támogasson. 
A tisztikar a következőképpen alakult meg: 
Elnök Fodor Pál, alelnök Grosz Lajos, 
titkár Szalay Lajos, jegyző Bolgár Mihály, 
pénztáros Répásy Endre, ellenőrök Zucker- 
mandl Miksa, Szemann Bandi, gazda 
Müller Miksa.

Az asztaltársaság a jelzett helyiségben 
naponta tart összejövetelt. Minden szerdán 
és pénteken hivatalos estélyt tart, amikor a 
beiratkozások is eszközlendők.

E sk ü v ő . Breuer Sándor szaktársunk 
február 8-án tartja esküvőjét Weisz Szerén 
kisasszonynyal Pápán.

KÁVÉFŐZŐK és  k o n y m r l e g é n y e k
ROVRTR

A h elyzet.
A mai helyzet a kávéfőzők és konyha

legények között annyira zavaros, hogy em
ber legyen a talpán az, aki a mai helyzet 
zűrzavarát helyes irányba tudná terelni.

Ha megfigyeljük a szaktársaink magatar
tását a mai mozgalmunkkal szemben, a 
következőket láthatjuk: Egy része a szak
társainknak úgy viselkedik, mintha már 
eljutott volna arra a bizonyos Ígéret földjére, 
ahol már semmisem hiáuyzik az élet örö
meiből. Ugyanis az ilyen szaktársak, akik az 
ígéret földjén képzelik ma magukat, úgy 
tesznek, mint az a strucmadár, amely a 
dühöngő orkán közeledtekor a homokba 
dugja a fejét, hogy ne lásson semmit.

Nem hallanak és nem látnak semmit, 
mintha fülük ólommal volna tele s szemük 
hályoggal volna fedve. Egyszerűen ők sem
miről sem vesznek tudomást. Ők boldogok 
— mert hisznek.

Vannak azután olyanok, akik ma félén
kek, talán egy kissé gyávák is ahoz, hogy 
elhatározzák magukat arra, hogy beálljanak-e 
a szervezet mellett megmaradt elvhü és 
öntudatos szaktársak elszánt csoportjába, 
amely elszántan küzd az összesség jogai
ért, igazáért, jobblétéért, becsületéért, csa
ládjuk és maguk boldogabb jövőjük meg
alkotásáért a kérlelhetetlen kizsákmányolok 
hada ellen.

Van azután a kávéfőzők és konyhalegé
nyek tömegében egy más elem is. Ezek a 
vidékről felcsőditett, többé-kevésbbé beta
nított indifferens, tudatlan férfi és női 
munkások, akikkel a kávésok a szakmát 
elárasztották, nemcsak a becsületes, szer
vezett konyhaszemélyzet letörésére, de ma
gának a kávésiparnak részben züllésére és 
prostituálására is.

De nézzük előbb mit akar és milyen 
helyzet megteremtését tűzte ki célul ez a 
kis elszánt, öntudatos csoport, amely a 
Budapesti kávéházi alkalmazottak szakegye
sületébe a szaktársak újból való szervezé
sét megkezdte.

Mindenekelőtt a szaktársaknak azzal kell 
tisztába jönniök, hogy a munkások gazda
sági érdekei ebben a szakmában sem azo
nosak a munkáltatókéval. Mert a munkál
tatók Jolyton nagyobb és nagyobb haszon, 
jólét és kényelem elérésére törekszenek.

De e céljukat csak úgy érhetik el, ha 
áruikat minél magasabb árban s minél 
nagyobb mennyiségben hozzák forgalomba. 
De mindenekelőtt a legfontosabb a mun
káltatók számításában az, hogy áruik elő
állítására és forgalombahozására minél ol
csóbb és türelmes, igavonó munkásság áll
jon  rendelkezésükre.

Mivel ezt a céljukat csak úgy érhetik el 
a munkáltatóink, ha a kávéházak munkásai 
szervezetlenek s igy érthető a munkáltatók 
vad küzdelme és üldözése a szervezett mun
kások ellen.

Ezzel szemben a munkások érdeke az, 
hogy minél magasabb munkabére, rövidebb 
munkaideje s tisztességes bánásmódja legyen.

Azonban a kávéfőzők, konyhalegények 
stb. ezeket a javakat csak úgy tudják meg
szerezni s számukra biztosítani, ha jól szer
vezve vannak.

Tehát, hogy mit akarunk és mi az, amit

elérni akarunk, azt a következőkben fejez
hetjük ki.

A kávéfőzőket és konyhalegényeket ismét 
egy táborba akarjuk tömöríteni, újból jó l  
szervezett, osztálytudatos szociáldemokra
tákká, testvérekké nevelni.

Mert csak igy leszünk képesek újból biz
tosítani számukra a jobb munkabéreket, a 
szabadnapot, a tisztességes bánásmódot, 
jövőnk és családunk boldogulását s az ipar
ban való békét.

És ebből a becsületes munkából minden 
önérzetes, józanul gondolkodó szaktársnak 
ki kell venni a részét, úgy, hogy meg kell 
kezdeni az agitációt az Ígéret földjére be
evezett szaktársak között is, hogy legyenek 
tagjai szervezetünknek s józanadjanak ki, 
mielőtt munkáltatóik kirúgták őket az Ígé
ret völgyéből, ami számukra nem egyéb 
farkasveremnél,

A félénkeket bátorítani és buzdítani kell, 
hogy mielőbb soraink között legyenek és 
küzdjenek velünk együtt az indifferensek 
megszervezésénél vagy kiközösítésénél.

Nagy és nehéz munka ez, de s z í v ó s  ki
tartással, áldozatra kész emberekkel le 
tudjuk küzdeni a nehézségeket, mert igaz
ságos ügy szolgálatában állunk s ügyünket 
a szervezett munkásság is támogatja.

Még egy dologra kell kitérnünk. Ugyanis 
fentebb azt mondottuk, hogy a női mun
kások alkalmazása prostituálja az ipart, job 
ban mondva a kávésok kizsákmányoló 
hajlama az általuk alkalmazott kávésleányo- 
kát a prostitúció karjaiba kergeti. Miért? 
Azért, mert a munkáltatók oly gyalázatos 
fizetést adnak a legtöbbnek, hogy abból 
megélni, tisztességes ruházatot, lakást stb. 
fizetni képtelenek. Nos tehát, ha enni, 
ruházkodni és lakni is akar — a k k o r .. .  
nos, akkor. .  . tudjuk mi következik! Csak 
egy mód van arra, hogy ezeket a szeren
csétlen páriákat (akiknek * szabadnapjuk 
sincs, mosást és takarítást is végeznek a 
legtöbb helyen) a kávésok kizsákmányoló 
karjaiból kiszabadítsuk s ez az, hogy őket 
is be kell vonni a szervezetünk kötelékébe.

Szervezett munkásnőkké kell őket nevelni, 
mert ha ezt nem tesszük meg, akkor ők 
nemcsak a munkáltatók játékszerei lesznek, 
de mindenkor a kávéfőzők mozgalmának le
törői is. Mig ha megszervezzük őket, meg 
tudják védeni munkaerejüket velünk együtt. 
Az a része, amely nem szervezhető, pusz
tuljon a szakmától, mert egészséges szerve
zett munkásokat akarunk látni a kávésipar
ban, a prostitúciótól menteseket. Becsületes 
munkáért — becsületes munkadijat akarunk 
és becsülést. Suhogó.

Figy elem , k á v é fő z ő k  és k o n y h a 
leg én y ek . Szaktársak! Kávéfőzők és 
konyhalegények részére minden hétfőn este 
8 órakor szakegyleti helyiségünkben (VII., 
Nagydiófa-utca 3, I. em. 9) felolvasó vita
estélyt rendezünk. Felhívjuk szaktársainkat, 
hogy agitáljanak a hétfői összejövetel érde
kében, hogy azon minél többen résztvegye- 
nek. A vezetőség.

A sz erv e z ő  b iz o ttsá g  minden hétfő  
este 8 órakor a szokott helyen ülést tart. 
Pontos megjelenést kérünk.

S z a b ó  Im re elhalt elvtársunk családjá
nak való adakozás nyugtázát a jövő szá
munkban közöljük.

HÍREK.
A kéz- és üvegvédő p áncél, amelyet 

Friedmann Adolf szaktársunk talált fel, a 
szakegyesületben is kapható. Az igen cél
szerű s egyszerű eszköz, amely a törés 
alkalmával teljesen megvédelmezi a pincér 
kezét, ma már 1 korona 50 fillérért kapható 
s minden eladott darab után 20 fillér a 
budapesti kávéházi alkalmazottak munka- 
nélküli alapjáé.

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. kér., 

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

lérért vált vissza.
S z a k tá rsa k ! Borhoz, pezsgőhöz a K ron- 

d orfit ajánljuk.
P in cérc ip ő k  csak Serény Zsigmondnál, 

VII. kér., Erzsébet-körut 36. sz., kaphatók.

w ------------------------------------------
A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás

S á l f á f i E
▼ ete- és h ó ly a jfb a jo k n á l , k ö a z v é n y n é l, e rű k o r -  

b e te g s é g n é l és h iiru to s  b á n ta lm a k n á l kitllnö hatású. 
T e r m é s z e te s  T a s n ie n te s  sa v a n y u v lz .

Kapható ásványvizkeresktiiléshen vagy a Rziuye-Lipáczt 
8a!vator-forrás Vállalatnál Budapest, V Rmlolfrakpart8,

HIRDETÉSEK.

HAGGEIilNIACHER
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:
Bu d a p e s t ,  V.,  K á d á r - u t c a  5.

(Telefon-szám: 14-60.)

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

L ö ie n s te in  M ihály u tó d a  
Horváth Nándor
cs. és kir. udvari szállító 
0  cégnél vásárolnak. 0

IV., Vámház-körut4 
IV., Kishíd-utca 7.

A la p itta to tt 1864. évben.

Még a vendéglők és kávéházak leg k itű n ő b b  konyháiban is ma már a

valódi F ra n ck  kávépótlékot
ládikákban, a kávét megjavító, legkiválóbb szernek ismerik el.

Egész kis adag elegendő belőle, hogy a szemeskávénak izét jelentékenyen 
fokozza és a főzetnek igen szép arany-barna szint adjon.

Cs. és kir. udvari kamarai szállító

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

Ajánlja kitűnő minőségű ászok-, király-, márciusi, 
kiviteli márciusi, korona- (á la pilseni), maláta-, 
-----------bajor-, dupla márciusi és baksörét________
Különlegesség: dupla maláta kősür kőkorsókban.
Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsijaiban szállít.

Pincérek figyelmébe!
Az elismert le g jo b b  és le g ta r tó sa b b

P I N C É R - C I P Ő K

SERÉNY ZSIGMONDIUL
Budapest, Ilii., Erzsébet-körut 36

kaphatók. Számos elismerő-levél 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-lapon kérem »zives értesítését és azonnal 
szolgálok.

Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab
ban eszközöltetnek.

m .

Hirschler és Társai
B u d a p e st, V II., R ó z s a -u tc a  8 .

Kávéházi kellékek és billiárd- 
felszereiési cikkek raktára .
=  Saját szivarszipkagyár. s

Különlegességek: Dákók, dominók, sakkok, Író- és 
dákókrétákban, francia dákóbörök, apró kellékek, 
táblák, szivacsok, fogvájók stb. Szivarszipkagyár, 
technikailag legkitűnőbben felszerelve. Különlegessé
gek reklámfeliratu szipkákban. Játékkártya gyári raktár.

---------  TELEFO N  f52 2 8 . ---------

•sémarrml telitett ásványvize hasznos ital Atvifyzavareknál éa 
amAaztási aahózségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztalt
éa borviz. — Hathatós szomjeslllapltó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
Igyék éhgyomorra. Kivánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán.

M

Az igen tiszte lt p in c é r  u r a k  szives figyelmébeI

bor, pezsgőhöz legjobb ital. Orvosilag ajánlva mint 
----------------  nyálkaoldó ős hugyhajtó 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.

Modern, vidéki

úri kaszinó
vendégszobákkal, fürdővel, v en d ég 
lő s -la k á ssa l, acetylen-világítással, 
tennis- és tekepályával bérbe vehető 
övi 2400 korona bérért.

Szerény igényű és szorgalmas 
embernek jó üzlet. Kevés befekte
tést igényel. Felszerelés — a bútorzat 
kivételével — , ha szükséges, esetleg 
a jelenlegi átvehető.

Cim a kiadóhivatalban.

C. F. Mayerhofer
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: 
lég n y o m á so s szűrőkészülék , k á v é p ö rk ö lő k , káv é

j a  d a rá ló k , h ab v erő g ép , legszolidabb kivitelű fagy asztó- ^
 ̂ gép, fa g y la ltta rtá n y , jé g sz ek rén y , továbbá buffet- 

jégszekrény és amerikai rendszerű jégházak építése, kávéházi takaréktüzhely gőz- vagy 
gázfűtésre, valamint teljes kávéskonyha-berendezés kisebb-nagyobb kivitelben. 

Képes árjegyzéket bérmentve küld

H IR S C H L E R  M A N Ó  »• «*"•

■UšVFS' Lur uJ' ÜDE® •1J
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