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Magyarországi

Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja
A MAGYARORSZÁGI KÁVÉHÁZI ALKALMAZOTTAK GAZDASÁGI ÉRDEKEIT VÉDŐ SZAKLAP

ELŐFIZETÉSI ÁRA:
Egész évre 12 korona, fél évre 6 korona M eg je len ik  m inden hó 1-én és 15-én Szerkesztőség és kiadóhivatal:

VII., NAGYDIÓFA-UTCA 3. SZ., I. EM ELET

Gárdonyiék ; 
hiábavaló igyekezetei.

A sárga záptojás.
Osztályharc alapján álló szakszervezetünk 

igen szép fejlődésnek indult. Ez igen ag
gasztotta Gárdonyi et Comp. céget, amely 
ma teljhatalommal jegyez az uszítás gyárá
ban. Már a múlt számunkban megírtuk, 
hogy ha történne holmiféle alakulás, amely 
a szakszervezetünk ellen irányulna, ez a 
legjobb jele annak, hogy az uszítok meg 
vannak rőkönyödve. Eleinte szerettek volna 
magában a szakszervezetben zavart csi
nálni, de ez nem sikerült, mert aztán ki
rukkoltak a nyílt színnel: «A budapesti ká
véssegédek és kávéfőzők gazdasági alapon 
álló szakegyesületéveh.

Hivatalos \apjukban, a Magyar Nemzet 
cimü zártkörű napiszemlében meg is adták 
a programmot.

1. Szakegyesület kizárólag gazdasági 
alapon, amely a nemzetközi szociáldemo
krata párttól távol álljon. A kávéházi 
alkalmazottak csak akkor érhetnek el si
kert, ha nem politizálnak. (Ez a sárga pro- 
gramm).

2. Pincérszakiskola, a boldog emlékezetű 
Littke-féle alapon, amelyet annak idején 
mindenki kinevetett, munkáltatók, munkások 
egyaránt. (Ez pedig Farkas Marci főzete, 
aki Littke lakája volt Pécsett.)

3. Munkások jólétének biztosítása (Upor, 
Brück és Gárdonyi segítségével.)

4. Munkanélküli alap. (Csak sárgák és 
sztrájktörők számára. Kávésbálok jövedelmeit 
alapul véve.)

5. Menedékhely. Ez a leggyönyörűbb 
programmpont.

Persze rendes munkabérről, munkaidőről, 
szabadnapról, az ügynöki helyezés eltörlésé
ről, a fekete tiszta megszüntetéséről, a 
kutyaói eltörléséről, jó  bánásmódról, a baleset- 
s aggkori biztosítás rendezéséről, a föpincéri 
viszonyok rendezéséről szó sincs. És miután a 
politizálás nem kenyere a kávéházi al
kalmazottnak, tehát ne is foglalkozzék a 
lakbér- és élelmiszeruzsorával, a drágaság  
emelkedésével, becsületes egyesülési és gyüleke
zési joggal, sajtószabadsággal, demokratikus 
parlamenttel és egyéb fontos szociális kér
désekkel, amelyek ma már legközelebbről 
érdeklik a legutolsó sintért is, ezt hagyja rá 
— Gárdonyi Józsefre mi ? S ha véletlenül 
a nem politizáló kávéházi alkalmazottak 
megkapják a választójogot, amelyet az 
összmunkásság kiküzd, akkor ne legyenek 
katonák, fizessék meg az adójukat — és ne 
törődjenek az ország dolgaival, ne szavaz
zanak. Kussoljanak ! Sülyedjenek le az állat 
színvonalára, amely bambán, tudatlanul 
enged magával mindent csinálni s rábízza 
élete legfontosabb javait — Ugrón Gáborra 
mi ? Aki igy hiszi jónak, az csak menjen 
Farkas Marci után. Valóban hivatott vezér!

Bereczki mester kirepülése.
Ezen vázolt eszmék egyik nevezetes baj

noka a nirhedt Bereczki Lajos, aki állandóan 
a Pesti Hírlap szerkesztője és földbirtokos 
cimeket hordta lumpolásai és dorbézolásai 
alkalmával, igen szeretett volna beférkőzni 
az osztályharc alapján álló szakszervezetbe 
s székében hosszában hirdette, hogy ő 
szociáldemokrata s ezzel ez a feslett életű 
egyén összeegyeztethetőnek találta, hogy a

kávésok vacsoráin szónokoljon s az összes 
szakszervezet ellen irányuló ténykedéseik
ben részt vegyen. Nyilvánvaló, közöttünk 
akart széthúzást előidézni. Csakhogy ezt 
megelőzte a kávéfőzők szabad szervezete, 
amely a pártszervezeti szabályzat 2. §-a 
alapján a szociáldemokrata pártból való ki- 
záratási indítványt tett ezen egyén ellen. 
Folyó hó 9-én ült össze a választott bíró
ság, amely a legmegbecstelenitőbb s leg
szigorúbb ítélettel illette ezt az árulót: 
k iz á r t  a  a  m a g y a r o r s z á g i s z o c iá ld e m o 
k r a t a  p á r t b ó l . így vált ez az áruló 
átkozottá s utálttá Magyarország százezernyi 
munkása előtt s minden ténykedésén ott lesz 
az árulás akasztófabélyege. Magától értető
dik, hogy a «Budapesti kávéssegédek és 
kávéfőzők gazdasági alapon álló szak
egyesülete előkészítő bizottsága» rögtön ma
gáévá tette az ügyet, a mártírt szeretettel 
felkarolta s Bereczki Lajos által irt nyi
latkozatban kitanit bennünket, hogy mi is 
a szociáldemokrácia. Igen fáj a betyárnak, 
hogy ki lett rúgva, pedig azt hirdetik, hogy 
ettől a párttól távol kell magát tartania a 
tisztességes kávéházi alkalmazottaknak. Most 
ők a jasszok! Ők tanítanak ki bennünket,

' hogy mi az a szociáldemokrácia. A szó- 
| kincs a régi, amelylyel rólunk beszélnek: 

«basáskodó éhenkórászok, főkolomposok, véres- 
szájú demagógok, élősködő piócák, bárány- 
bőrbe bujt farkasok, bukott jogász, debreceni 
lókupec, dologkerülők, heremódra élősködő 
tehetetlen alakok» ezek a Vágók, Zilahiak, 
Guttmannok, Zuckermandlik, akik a vég
veszélybe sodorják a munkásságot, mert 
nem tudják mi a szociáldemokrácia. Sza
badítsa mag magát tőlük a munkásság s 
menjen Bereczki után, aki ezekután úgy 
látszik jobb szociáldemokrata mindenkinél. 
Nem kacagni való? Ugyanitt nem mulaszt
hatjuk megemliteni Farkas Marci nyilatkoza
tát sem, aki szintén leckét ad nekünk a 
szocializmusból. Sőt Marxot és Lassallet 
hívja fel ellenünk, kijelentvén, hogy akinek 
rossz modora van, az nem lehet jó szo
cialista. Ennek a fickónak rossz az emlékező
tehetsége.

Midőn annakelőtte a szervezet erős volt, 
ez egyike volt a legdurvább, a legpima
szabb, a hatalmával a legfurcsább módon 
visszaélő bizalmiférfiaknak. A jó modornak 
ez az ember csak azóta mániákusa, mióta 
a szervezet gyenge s talpnyalással és hízel
géssel többre lehet menni, mint önérzetes 
fellépéssel. Ez a rongy tanit bennünket 
szocializmusra?! Nem a jó modor fontos 
Marci, de a becsület és elvhüség. Jómodoru 
ember lehet kasszafuró és viszont a durva 
hang s modor takarhatja a legnemesebb s 
legigazabb törekvéseket is. Neked pedig 
akárminő jó modorod van, mégis áruló 
vagy s utál minden becsületes munkás. 
Hanem vigyázz! Bejössz még a mi ut
cánkba.

Lássuk a medvét.
A hosszucimü sárga egyesület nyilatko

zatában felhívta a munkásságot, hogy min
den kedden és pénteken este 7— 11 óráig 
szívesen látja valami lipótvárosi vendéglő
ben. Folyó hó 11-én, pénteken el is ment 
vagy huszonöt pincér és kávéfőző elvtárs 
a jelzett helyre megnézni a sárgákat, kik 
legyenek azok. Hát volt ott egy darab. Se 
több, se kevesebb. Jól megnézik az ott

szervezkedő sárgát, hát uramfia, kit látnak 
ott, B a jz a  I s tv á n t , a félszemü spiónt és 
sztrájktörőt, Gárdonyi József kávéfőzőjét s 
benső barátját és besúgóját. Hangos kacaj 
omlotté körül a sárga férget, mire gyorsan 
elinalt.

Szép kis egylet! Gárdonyi tojta, Bajza 
István húzta s Farkas Marci és Bereczky 
melegítik. Megzápult ez, mielőtt kikelt 
volna. Aki ezek után is oda óhajtana csat
lakozni, csatlakozzon. Az igazat megvallva, 
valami önzetlenség kell hozzá. Mert hogy 
a kávésok újra rászánják magukat dohány 
adására, kötve hisszük. E tekintetben már 
szomorú tapasztalataik vannak s Bereczky 
mester földbirtokosi passziói éppen nem 
kecsegtetők az ipartársulati pénzek tekin
tetében. Ez az egy vonás teszi ezt a moz
galmat érdekessé. Gazemberré válni és 
még pénzt se kapni, ez nem utolsó jelenség.

Figyeljük meg s mulassunk rajta.

SZEMLE.
A munkaközvetítés kérdésében

Anglia ma kétségtelenül vezetőszerepet 
játszik Európában a szociálpolitika terén. 
Olyan kérdésekben, melyekben a kontinen
sen az állam még eddig alig avatkozott 
be, az uj angol szociálpolitika széleskörű 
állami beavatkozást létesít. A merész gyer
mektörvény és bérhivataltörvény után kö
vetkezett a munkaközvetítésnek uj szabá
lyozása. Az uj munkaközvetítési törvény 
felhatalmazza a kereskedelmi minisztert, 
hogy állami munkaközvetitő-hivatalokat 
állítson fel. Eleddig 130 hivatalt szerveztek. 
A kereskedelmi miniszter nagyszabású terve 
szerint az egész ország tiz kerületre oszlik, 
mindegyik kerületben 30—40 nagyobb, 45 
középnagyságú és 150 kisebb munkaközve- 
titő-hivatal lesz. A hivatalok élén állami 
biztos áll, aki a munkások és munkáltatók 
küldötteiből álló bizottsággal vezeti a hiva
talt. A Londonban székelő központi ható
ság irányítja az egész ország munkaközvetí
tési ügyét.

Az intézetek a városok nagysága szerint 
különféle szervezetüek lesznek. Lesznek 
ezenfelül a kikötőmunkások és a tanulat
lan (napszámos) munkások részére külön 
intézetek.

Fia az egész intézmény életbe lép, körül
belül 800 hivatalnokra lesz szükség, kiktől 
a különböző szakmák munkaviszonyainak 
ismerete kívántatik meg. A törvény végre
hajtása a kereskedelmi hivatal feladata, 
mely rövid időn belül részletes szabályzatot 
fog kibocsátani az intézetek működésére 
vonatkozólag, többek között arról is, hogy 
bérmozgalmaknál milyen álláspontot foglal
janak el. A törvény értelmében ugyanis az 
intézetek csak oly munkáltatók részére köz
vetíthetnek munkásokat, akik a szakegyesü
leti béreket fizetik.

A munkaközvetítés ezen radikális meg
oldását az angol kormány a munkanélkü
liség csökkentése érdekében tette. Kétség
telen, hogy a munkásság szempontjából a 
munkaközvetítés ügyének az államra való 
bízása csak ott kívánatos, hol a munkásság 
gazdaságilag és politikailag van olyan erős, 
hogy az állam nem meri a munkaközvetí
tést a munkásság ellen kihasználni.

A munkaközvetítés kérdése Németország-
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bán is aktuális. Időszerűvé tette a Ruhr- 
vidéki bányatulajdonosok mozgalma. Ez a 
hatalmas munkáltatócsoport bányamüveiben 
a munkáltatók közvetítését tette kötelezővé. 
A szervezett munkásság tiltakozott ez ellen, 
de a gazdasági helyzete jelenleg olyan, 
hogy a harcot nem vehette fel. Német
országban, különösen annak déli részében 
meglehetősen elterjedt a községi munka
közvetítés. A munkásság jelentős részének 
rokonszenve is a paritásos községi munka- 
közvetítők fe lé  fordulj mióta a mun
káltatók a munkaközvetítést nem egy 
helyütt a céljaikra felhasználták. Sok a hive 
a munkáltatók és a munkások testületéi 
által alkotott egyes iparágakra kiterjedő 
paritásos munkaközvetítésnek is. A tiszta 
állami munkásközvetités gondolata itt nem 
igen népszerű. Része van ebben valószínű
leg annak a körülménynek, hogy a német 
birodalom távolról sem oly demokratikus 
állam, mint Anglia.

Franciaországban a munkaközvetítést bi
zonyos részben a munkástőzsdékben együtt
élő szakegyletek teljesítik. Az 1904. törvény 
jogot ad a városoknak arra, hogy eltörüljék 
a magánosok iparszerü munkaközvetítését 
és helyettük ingyenes munkaközvetítőket 
létesítsenek. Ez a törvény valamivel csök
kentette az iparszerü munkaközvetítők be
folyását, de távolról sem tüntette el. Magá
nosok iparszerü közvetítését szervezetlen 
munkásokra nézve csak a pontosan és jól 
működő, ingyenes hatósági közvetítés tudja 
megszüntetni. Ennek a szervezete azonban 
még nem épült ki Franciaországban.

(Szocializmus.)
*

Berlinben a vendéglős- és kávésiparban 
a munkások és munkáltatók között régóta 
felmerült a községi paritásos munkaközve
títő felállításának kérdése. A dolog, midőn 
már maga a községtanács is komolyabban 
kezdett foglalkozni a kérdéssel, akadályokra 
talált, mert a munkáltatók ellene foglaltak  
állást. Ez nagy mozgalmat váltott ki az 
összes alkalmazottakban, amelyről a jövő 
számunkban fogunk bővebben beszámolni.

Prostitúció a kávésiparban.
Tizenhét éves korában a faluról Pestre 

került G. Erzsébet. Gelb Adolf angyalföldi 
kávéshoz állott szolgálatba. Egy jó vendég 
a leánynyal akart pezsgőzni s a leánynak 
muszáj volt mulatnia, ahogy a vendég és 
a kávés akarták. Másnap — szégyenében 
elbujdosott. Bolyongásában három legény
nyel került össze, azok pezsgő nélkül foly
tatták, amit a pezsgős ur elkezdett. A leány 
sikoltásaira jött a rendőrőrjárat. Szombaton 
került a három legény Gelb urraí együtt a 
vádlottak padjára.

A büntető törvényszék zárt ajtók mögötti 
tárgyalás után Rottenbiller Ödönt, Pirchala 
Károlyt és Tauszin Rezsőt egyenként 9—9 
hónapi börtönre, Gelb Adolfot pedig kerí
tés bűntettéért 7 hónapi börtönre Ítélte. A 
három első vádlottat kötelezte a bíróság, 
hogy G. Erzsébetnek Ö00 korona kártérí
tést fizessenek egyetemlegesen, mert a 
szerencsétlen leány jövőjét tönkretették. 
Az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért 
felebbezett az összes vádlottak terhére, de 
felebbeztek a vádlottak is.

Ez az undorító per újra felveti azt az 
általunk régóta hangoztatott igazságot, hogy 
a nőmunka a kávésiparban a prostitúciót 
segíti elő. Lesz még alkalmunk rámutatni, 
hogy emellett tönkre teszi az az embertelen, 
rettenetesen kizsákmányoló nehéz munka, 
különösen az éjjeli munka a női szerveze
tet; ezt a tudomány bizonyítja. S ezek a 
nap-nap után felbukkanó esetek, amikor a 
kávés kupleroskodik a szerencsétlen női 
alkalmazottal, a prostitúció bevonulását je
lentik. S azért a kávésok «erkölcsi» testü
letéi mégis a női kiszolgálás mellett kar
doskodnak, amin egy cseppet sem kell 
csodálkoznunk. Az embertelenség nem a 
legcsekélyebb tulajdonsága tisztes iparo
sainknak, hát nem kell hinni, mintha olyan

sokat törődnének azzal, hogy tönkremegy-e 
az a női szervezet vagy nem. S ami pedig 
a prostitúciót illeti — hát kérem, akiknek a 
lojalitásai prostituált nőkkel s keritőnőkkel 
van teli, akik Budapest férfiait ezrével fer
tőzik meg szifiliszszel és más egyébbel, 
ugyan sokat fognak-e törődni azzal, ha 
egy kávésleányt vagy pincérnőt bevonszol
nak a szeparéba? Csakhogy itt van még 
Budapest jóizlésü közönsége, amely ha 
kávéházba akar menni, nem szereti a 
bordélyház szagát. Ezek segítségével fog
juk visszaverni őket, ha ezzel támadni 
merészkednének. Meg fogjuk védeni ipa
runkat a prostitúciótól. S derék főnökein
ket is pár évi fegyháztól.

HIVATALOS RÉSZ.
B u d ap esti káv éházi a lk a lm a z o tta k  

sz a k eg y esü le te , VII., Nagydiófa-utca 3, 
I. em. 9. Telefonszám 21— 60. Hivatalos 
órák 9— 12-ig és 3 —6-ig. Ugyanekkor 
beiratkozások, tagdíjbefizetések, tanácsok 
adása és panaszok felvétele.

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

C saládi e sté ly e in k  nagyon megkedvel
tették magukat tagjainkkal s vendégeinkkel,- 
érdekes műsoraikkal s a kartársi érzés és 
szeretet fesztelen megnyilatkozásával s igy 
több helyről az az óhaj merült fel, hogy 
családi estélyek más napokon is tartassanak. 
A vigalmi bizottság ezt mérlegelte s el
határozta, hogy minden hónapban más 
napokon fogja a családi estélyeket tartani, 
így február havában kedden lesznek a 
családi estélyeink érdekes felolvasással és 
műsorral. Belépődíj nincs.

Minden szaktársat hozzátartozóival és 
vendégeivel egyetemben szívesen lát és 
vendégül meghivja a vigalmi bizottság.

M ulatságunk. A Budapesti kávéházi 
alkalmazottak szakegyesülete 1910. évi 
február hó 22-én, kedden, saját helyisége 
összes termeiben (VII., Nagydiófa-utca 3), 
a munkanélküli alap javára, amerikai tom
bolával, valamint tréfás mozgó automatával 
egybekötött zártkörű táncestélyt rendez, 
melyre összes tagjainkat és becses családját 
tisztelettel meghivja a vigalmi bizottság. 
Kezdete este órakor. Belépődíj szemé
lyenként (ruhatári használattal együtt) 1 kor. 
Családjegy 2*50 kor. Feliilfizetések köszö
nettel fogadtatnak és szaklapilag nyugtáz
tatnak. Zenét a közkedveltségnek örvendő 
Márkus Péter hírneves cigányzenekara szol
gáltatja.

Kérelem. Felkérjük nagyrabecsült párt
fogóinkat, miután a mulatságunk tiszta 
jövedelme a munkanélküli alapra fordit- 
tatik, hogy a tombolatárgyakhoz bármily 
csekélységgel is hozzájárulni kegyeskedje
nek, hogy ezáltal is megkönnyítsük kiadá
sainkat. Ajándéktárgyakat — melyeket 
köszönettel fogadunk és a szaklapban 
nyugtázunk — mindennap délelőtt 8 — 12 
óráig és délután 1—7 óráig Adler Samu 
körgazdának szíveskedjenek átadni.

A d alárd a ú jjá a la k u lá sa . A Budapesti 
kávéházi alkalmazottak dalkara uj tiszti
karral újjáalakult. A dalórák Vodicska Béla 
karnagy vezetése alatt minden csütörtök 
este 8 10 óráig tartatnak a körhelyiségben
(VII., Nagydiófa-utca 3, I. em. 9). Felkéret
nek a daltársak, hogy a dalórákon pontosan 
jelenjenek meg. Ugyanekkor van tagfelvétel 
is és e tekintetben nem mulaszthatjuk el 
figyelmeztetni összes kávéssegéd és kávé
főző tagjainkat, hogy akinek jó hangja van, 
legyen benn a dalárdában, mert ezzel a 
szakegyesület egyik fontos szervét erősiti, 
viszont a dal nemes kultuszát űzi, smely 
megint csak erősitőleg hat a szakszerve
zetre, nemesítvén tagjait. Pártoljuk a 
dalárdánkat!

SZERVEZETI ÜGYEK.
Győzött a Frtihauf és Lissauer- 

bojkott.
G árdon yi ur és társa i figyelm ébe.
A kávésipartársulat és a kávésokszövetsége 

uszító politikája egyes félrevezetett s terro
rizált kávésokat még a csődbe és pusztu
lásba fogja vinni.

Ez a politika, amely erőszakában s 
terrorisztikus eszközeiben összehasonlítha
tatlanul brutálisabb és öldöklőbb mint az, 
amelyet (sokszor joggal) kifogásoltak a 
szakszervezet egyes ténykedéseinél, ez fogja 
összedönteni a kávésok uszitóinak eddigi 
munkáját, mert a kávésok nagyrésze amely 
a terror és fenyegetés miatt rna még nem 
mer mozdulni vagy kedvetlenül elvonul a 
fórumról, öntudatra ébred s le fogja ma
gáról rázni azokat a «lelketlen és lelkiisme
retlen izgatókaU , akik csakhogy eredménye
ket tudjanak felmutatni, képesek züllésbe 
és tönkremenésbe kergetni egyes kávésokat.

Budapest százezernyi munkásságát az 
utolsó évtizedben a szakszervezeti mozga
lom nagymértékben nevelte úgy, hogy 
nagyrésze inkább kulturéletet él s a fejlő
désnek egyik foka az, hogy a pálinkás 
butikok s kurtakorcsmák helyett kávéházba 
jár s nemcsak pálinkával él s tamburások 
mellett mulat, de újságot is olvas és társa
ságokat alakit, amely ténykedés kávéhá
zakban bonyolódhat csak le. S még ha az 
alkoholizmusnak is hódol, szívesebben ke
resi fel a kávéházakat, mint a kurtakorcs
mákat, mert nagyobb kényelmet és jobb 
kiszolgálást élvez. A kávésipar óriási részét 
veszélyezteti az ipartársulat s a kávésokuszi- 
tói, midőn erőszakkal mindenkit arra kény
szerítenek, hogy a kutyaólból vegyen személy
zetet és ne a szakszervezettől, üldözze a szerve
zett munkásokat s ehez becsületszavával kötik 
le a munkáltatókat. A kávéssegédek s kávé
főzők szervező bizottságai ma a legener- 
gikusabban arra törekszenek, hogy ezt a 
gálád terrort megtörjék s amint látszik 
sikeresen dolgoznak, mert egymásután há
rom nagyobb üzlet tulajdonosa kötött egyez
ményt a szervezettel, amelyben a szak
egyleti közvetítést és a szervezett munkások 
tartását vállalták el kötelezőnek. Őszintén 
megvalljuk, hogy ezekben az akciókban, 
amelyek fokozottabb erővel fognak a jö
vőben folyni, elsősorban nem a kávés
segédek s kávéfőzők a harcosok. Ezekben 
a bojkottokban Budapest szervezett mun
kássága a kávésipar fogyasztóinak egy 
óriási százaléka a harcos, a szolidaritás fen
séges érzése és ereje alapján. M a az  ősz-  
szes  b u d a p es t i s z o c iá ld e m o k r a ta  p á r t -  
sz e rv ez etek  m e l l é n k  á llo t t a k  s bizonyo
sak vagyunk abban, hogy az uszítok akik 
nem tűrik, hogy a munkásaik szociáldemo
kraták legyenek, akik a legundokabb erő
szakkal tudják csak eredményeiket fenntar
tani, ha meg nem gondolják magukat — 
ez a kávésipartársulat benső bomlására fo g  
vezetni.

A múlt számunkban a győzelmes Siebert 
bojkottról adtunk tudomást, ma már újabb 
két győzelemről számolhatunk be. A József
városi Ipar (Lissauer), Teleki-tér 7 és a 
Frühauf (volt Európa), Rákóczi-ut 73. sz. 
kávéházakat a kávéssegédek s kávéfőzők 
szervező bizottságai a fentebb említett okok
ból bojkott a lá helyezték. A bojkott hire 
folyó hó 10-én látott napvilágot s folyó hó 
13-án már mindkét kávéház összes személy
zete szakegyleti tag s a tulajdonosok egyez
ményt kötöttek a szakegyesülettel.

Így a bojkott folyó hó 13-án már meg
szűnt. E z  a  m u n k a n e m f o y  szü n eteln i.

B rassó i sz ak társa in k  szerv ezése , mint 
az ottani szervező bizottság jelenti, szépen 
halad előre. A szabad szervezetnek immár 
40 tagja van. Az összes brassói kávéházi 
és éttermi alkalmazottak száma 67. Három 
heti s z í v ó s , kitartó munkának máris ered
ménye van. A Drechsler-kávéház tulajdo
nosa, amikor tudomására jutott, hogy az ő
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alkalmazottai is szervezkednek, «rapportra» 
hivatta őket és az azonnali elbocsátásukat 
helyezte kilátásba, ha «szocialisták mernek 
lenni». A brassói összmunkásság erre készü
lődni kezdett, hogy erre a hallatlan lelki- 
ismeret-terrorizálásra a méltó feleletet meg
adja. Ennek a feleletadásnak vasárnap, 
február 6-án, délután, kellett volna meg
történnie, de nem került rá a sor, mert 
Reduba ur, a kávéház tulajdonosa, neszét 
vette, hogy «baj» lesz és vasárnap délben 
magához kérette Freund Gyula ottani párt
titkár elvtársunkat, kijelentve előtte, hogy 
alkalmazottainak szervezeti szabadságát el
ismeri, sőt ezentúl csak szervezett kávés
segédet fo g  alkalmazni.

Most még csak egy kávéház van, mely
nek tulajdonosa a butaság vesszőparipáján 
nyargalva hepciáskodik és nagyban erősit- 
geti, hogy a kávéssegédnek nemcsak munka
erejét, hanem mozgási és lelkiismereti 
szabadságát is kell adnia, ha üzletében 
alkalmazva akar lenni. Ez az Elite-kávéház 
tulajdonosa. A megindított akció azonban 
ezt az urat is hamarosan ki fogja oktatni 
arról, hogy a brassói kávéssegédek ön
tudatra ébredtek és hogy az ugrálásával 
csak felesleges harcokat idézhet elő, mely
nek előbb-utóbb ő issza meg a levét. Az 
éttermi segédek legnagyobb része már 
tagja a szervezetnek.

Egy éttermi és egy kávéházi tulajdonos, 
kik nem mernek nyíltan alkalmazottaik ön
tudatos szervezése ellen állást foglalni, mint 
ahogy ma értesülünk, titokban, alattomosan 
sárga mozgalmat iparkodnak ellensúlyozóul 
életrehivni. Tehát a megboldogult, csődöt 
mondott fővárosi recipe után akarnak az 
urak Brassóban az öntudatos szervezkedés 
ellen áskálódni. Brassói szaktársaink azon
ban arról értesítenek bennünket, hogy ez 
egy halva született kísérletezés, mert 1—2 
hét múlva már nem lesz senki, ki a sárga 
dögvész «csábitásainak» felülne.

Brassói szaktársaink nem hagyhatják szó 
nélkül egy az ottani Grand-szállodában 
alkalmazott kávéssegéd viselkedését. Az 
illető neve Salamon Izsó. Ez az ember, 
akinek tehetetlenségénél csak a tudatlan
sága nagyobb, mindenütt majd «urnak», 
majd «mágnásszolgának» nevezi magát, 
akinek politizálnia nem szabad, mert nem 
védi a — «mentelmi jog!» Salamon, ki 
állítólag a pesti mágnáskaszinóban volt 
alkalmazva, az ottani ellesett szavaktól 
hóbortos lett és nagyzási mániában szen
ved. A szervező bizottság e helyen hívja 
fel Salamont — ki ugyan tagja a szervezet
nek —, hogy öntudatosabb magatartást 
tanúsítson. A Grand-kávéház vendégeinek 
legnagyobb részétől, a szervezett munkások
tól vegyen példát és tanulja meg, hogy 
politizálni bir «mentelmi jog» nélkül is, sőt 
kell politizálni, ha emberi sorsot akar ma
gának kivívni.

Minden eshetőségre számítva, a brassói 
szervező bizottság zárlat alá helyezi Brassót 
és felkéri a szaktársakat, hogy további 
intézkedésig Brassót kerüljék.

N yilatkozat. Ezennel elismerem, hogy 
testvéreim ellen súlyos bűnt követtem el 
azáltal, hogy sztrájkot törtem. Ezért az 
összességtől bocsánatot kérek s Ígérem, hogy 
a jövőben a szervezet hü katonája leszek.

1910, január 27. Politzer Jakab.
Figy elem  káv éssegéd ek, k á v éfő z ő k  

és k o n y h a le g é n y e k  I Még ezen a héten 
megkezdjük az ellentállási járulék fizetését. 
Nem tekintetik szervezett munkásnak, aki 
az ő szabad szervezetét nem támogatja anya
gilag és erkölcsileg. A közel jövőben heves 
harcokra van kilátás és ehez pénz kell, a 
melyet jövőnk biztosítására s rabláncaink 
erázására fogunk fordítani.

A  k á v é s s e g é d e k  heti járuléidi 2 0  f i l 
lé r . A k á v é fő z ő k  és  k o n y h a le g é n y e k  
heti járuléka 14 f i l l é r .

Nem szervezett munkás az, aki köte
lességének eleget nem tesz.

A kávéssegédek és kávéfőzők 
szervező bizottságai.

KRVÉSSEGÉDEK ROVRTR
Nyilt kérdés. A M. V. és K. I. február 

1-én megjelent számában egy kávésvacsora 
leírásában szóról szóra a következőket 
olvassuk:

»Szokatlan feltűnést és osztatlan tetszést keltett 
felszólalásával az est következő szónoka, Falatkay 
Győző kávéssegéd. A felszólaló, ki régebben a leg
szélsőbb szocializmusnak valóságos exponense volt, 
nagy és őszinte lelkesedéssel telt beszédben fejtette 
ki, hogy miután meggyőződött arról, hogy a kávés- 
ipartársulat újabban létesített intézményei, egész 
működése, a munkáskérdésekben állandóan érvényre- 
jutó humánus és liberális felfogása arról győzték 
meg, hogy ez az egyedül helyes módja a munkás
kérdések megoldásának, fentartás nélkül és lelke 
egész melegével áll maga is ennek az irányzatnak 
a szolgálatába és egész erejével azon lesz, hogy 
ezt a meggyőződését a maga hatáskörében is mi
nél nagyobb érvényre juttassa. Teljesen céltalannak 
és kárbaveszettnek tartja azt az agitációt, amelyet 
egyesek még mindig jónak látnak kifejteni és 
amelyet a pincérség irányadó elemei egyhangúlag 
elitéinek. A bátor szókimondásért Britek Károly 
szép szavakban üdvözölte Falatkayt, kinek nyilat
kozataiból örömmel győződött meg arról, hogy az 
ipartársulat működési irányával a kávéssegédek 
komolyan gondolkozó része meg van elégedve, 
sőt azt a maga hozzájárulásával is megerősíteni 
törekszik.»

Mi, őszintén megvallva, nem hisszük el, 
hogy Falatkay Győző ilyen árulást elköves
sen. Épp ezért most nyilt kérdést intézünk 
Falatkay Győzőhez, megfelel-e a valóság
nak ez a közlemény s ha nem, miért nem 
teszi meg a gálád rágalmazók ellen a meg
torló lépéseket. Ha pedig igaz, akkor majd 
tudni fog juk a kötelességünket.

Több szocialista pincér.
S o nnenschein  E de szaktárs utolsó- 

előtti számunkban igen rossz társaságban 
volt felemlitve, mire ő pörrel fenyegetőd- 
zik és nyilatkozik a Magyar Nemzetben. 
Valóban, egyiket se hittük volna még ez
előtt rövid idővel. De ennek egyedül Son
nenschein szaktárs az oka, aki nem tartotta 
be az ő helyzetének a mi belátásunk sze
rint is szükséges követelményét, a teljes 
visszavonultságot, hanem e helyett beszé
det tartott, amelylyel igen ' emelte az ipar
társulat tekintélyét. Ez helytelen volt. Őt 
senki fegyháztölteléknek nem mondotta, se 
nem tartja és igen helytelenül cselekszik 
Sonnenschein szaktárs, midőn erőszakkal 
keresi az összeütközést a szervezettel és 
azt, hogy gálád árulókkal állandóan együtt 
emlittessék. Mi ezeket nem azért mondjuk, 
mert megijedtünk volna Sonnenschein 
szaktárstól, hanem mert kötelességünkben 
áll hibásak és bűnösök között a különb
séget megtenni. Sonnenschein szaktárson 
áll, hogy ez a határ megmarad-e vagy sem.

C u p rin g erszem telen ség . A Zala-kávé- 
házba egy szép napon bement Zilzer Béla, 
a Regina Mária ügynöki bódé kifutólegénye. 
Odamegy a felirónőhöz és kér tőle hono
ráriumot, jóllehet, nem is ő helyezte oda 
a felirónőt. A következő jelenet fejlődik ki: 
«Miért nem akar honoráriumot adni?» 
kérdi a cupringer. «Mert nincs pénzem!» 
feleli a felirónő. «Akkor kérjen előleget!» 
adja a tanácsot a legény. Épp akkor megy 
oda a kasszához a főnök. «Adjon a kasszír
nőnek előleget! — kiált rá a cupringer —, 
mert nem tud honoráriumot fizetnie «Mi 
közöm nekem az önök ügyeihez? — 
mondja a meglepett főnök —, hisz én nem 
rendeltem öntől semmit!?» «Mit ? nem akar 
előleget adni? Noliát, majd megtanítom én 
magát. Vegye tudomásul, hogy az összes 
ügynököknél bojkottéivá lesz, sőt beüzenek 
Vas Samunak is és tőle sem fo g  kasszírnőt 
kapni. Egyébként pedig — fordul oda a 
felirónőhöz — ön innen hétfőn kilép, kap 
sokkal jobb  üzletet, de itt nem szabad ma
radnia /»

Ez már több volt a soknál. A személy
zet közbelépett, Zilzer Béla kapott két ha
talmas pofont és több láb által hátulról 
hevesen megérintve, kirepült a Dohány-utca 
kellős közepébe, hol elterült, mint egy 
béka. Ezután dagadt pofával menekült. 
Mindenütt igy kellene elbánni ezzel az un
dok, becstelen fráterrel és követni a főnök

példáját, aki ezenfelül még zsarolásért fel
jelentést is tett a csirkefogó ellen.

L eo p o ld  B re itn er , k. u. k. Qarnisons- 
spital X VI, Hungária-ut, Budapest a teljes 
cime annak a huszárnak, aki az utóbbi hetek
ben kávéházról kávéházra jár és azzal ke
csegteti hiszékenyebb szaktársainkat, hogy 
ajánlólevelet ir és pártfogolja őket, hogy 
bejuthassanak Ostende tengeri fürdőbe pin
céreknek. Természetes, a levelezésért két- 
három-öt koronákat szed fel és eltűnik. 
Figyelmeztetjük a szaktársakat, hogy ne 
üljenek fel és ahol megjelenik, utasítsák el 
és tegyenek róla rögtön jelentést a szak- 
egyesiiletben. Mi pedig illetékes helyekről 
fogjuk megakadályoztatni a huszárruhába 
bujtatott honorársvindlit.

KÁVÉFŐZŐK ÉS KONYhflLEGÉNYEK 
ROVRTR

b i ' b
A szerv ező  b iz o ttsá g  legutóbb tartott 

ülésén a bizalmiférfi-rendszer kiépítésén 
kívül elhatározta, hogy megkezdi a kerületi 
értekezleteken való agitációt s adatokat 
gyűjt arról, hol nincs szabadnap, mely 
üzletekben szállították le a munkabéreket, 
hol bánnak embertelenül szaktársainkkal. 
A kész adatokat azután nyilvános gyűlésen 
tárgyalja, hogy azután az ilyen üzlettulaj
donosokkal szemben megindíthassa az el
járásokat a bajok orvoslása iránt. A szer
vező bizottság arra kéri a szaktársakat, 
hogy sérelmeiket az illetékes helyen jelent
sék be.

S z a b ó  Im re elhalt elvtársunk családjá
nak az alábbiak adakoztak: Szeleczky J. 
—*40, Danes J. — '40, Nagy J. —*40, Bencze 
J. —*40, Kovács J. —'60, Németh S. — *40, 
Hoffmann J. —‘20, Nyáry J. 1*—, Molnár 
J. —*60, Csernovics G. — 40, Izer V. 3 ’—, 
Borray D. —*50, Farkas J. T —, Huszarek 
—-20, Istvánovits — *40, Lörindy — 50, 
Patrunyi J. — *40, Fritz F. — '20, Bokor 
—*50, Kojtor S. — *60, Angrár P. — '60, 
Korvalics J. 1.—, Kollár L. —*40, Csabók 
J. — -40, Nagy M. —*60, Matyó J. — *20, 
Harkai kv. 1*—, Szaladnya M. 1*—, Kálmán 
J. — -50, Ulrich M. —*20, Varga A. —*40, 
Kelemen M. —*30, Egyed — *50, Markó 
—'50, Szalai -—*20, Takács —‘40, Bortha
— 40, Kovács —‘50, Balogh 1*—, Östrei- 
cher 1*—, Száraz 1*—, Bereczky 1*—, 
Hertli —*40, Weisz —*20, Pematyai 1*—, 
Pintér —-30, Szőllősi —*60, Oczikán 1*—, 
E. P —, Hébel-kávéház P60, F. S. V—, 
Frangaise-kávéház személyzete 2*—, Óvár 
—*80, Végh —*40, J. Ernő P —, Hordás 
— -60, Roth —-40, Keresztury P20, Rieb
— 60, Berky *30, H. R. —*30, Rebhun 
—*50, J. M. — -20, Tomer — *20, Galambos 
—-30, Ruzicska P—, Libák — -20, Varga

*40, Maar — ‘40, Lassú — ‘50, Halas —*40, 
Braun —*30, Répássy — -30, Nagy — ‘60, 
Keszeg P—, Varga — ‘40, M. Gy. —*40, 
M. A. —‘40, Juhász — *40, Lassú —‘20, 
Nagy —‘14, Boros —*40, Turin 20‘20, 
Resser —*20, Sándor —*50, Gyémánt —*30, 
Kovács —*40, N. N. —-20, B. Gy. — *20, 
Helyes —70, Korom — ‘20, S. — 30, G e
rencsér — *30, Aoboviky —‘60, Dinnel —‘40, 
Dunics — ‘40, Sárkány —*30, Berényi — *40, 
Pocza —‘30, Doha —‘30, Zilai — ‘50
Katona —‘40, Sulyok —*40, Kovács —*50, 
Ondrejka —*40, Andor —‘20, Szele — ‘40, 
Mayerhoffer —*30, Reichfeld — *50, Nagy

*20, Kovács —‘50, Seemann *30, Pető 
—*30, Wagner —‘40, Szőke —*30, Baum- 
stock —*50, Tóth — ‘20, Ambrus — ‘30, 
Danes —*20, G. L. — *30, Finder — *20, 
Reich —*30, F. —*20, Benedek *20, Petró 
—‘20, Schlaucher —‘40, Lukács -*40, 
Geber —1'40, Bancza ‘20, Velencekávé- 
ház Czvetánovics által 5 20, Mátyás király- 
kávéház személyzete 8*10, Marilla kávéház 
személyzete 12*30 koronát.

Felelős szerkesztő : Vágó Béla.
Kiadja: a lapbizottság.

Világosság könyvnyomda rt., Budapest, V ili., Contl-utca 4.
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m  CS. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ m  
BUDAPEST. 00R0TTYA-UTCA 14.

Porcellán és üvegáruk.
|  Aiapittatott I S a j á t  p o r c e l l á n g y á r  B u d a p e s t e n .

186 4- bonl , f p ES I rjebyZEK k iv ím t r i  sermentve.

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

valódi F ra n c k  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.

c Minden ládika ezt a védjegyünket és ezt az aláírásunkat viseli.

!  " !  JSL
' 0  '-+3 : O* _  ̂ Védjegy.

Cs. és kir. udvari és kamarai szállító

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

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

Consum
részvénytársaság

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

Saját szipkagyárában a legcsinosabb kivitelit és 
legkitűnőbb minőségű szivarszipkák készülnek, 
cégnyomással is. Saját gyártmányú szivarka- 
hüvelyek. Raktáron gyufák, fogvájók, kréták, 
szivacsok, táblák stb. Nagy raktár kávéházi 
fe lszerelésekből, sakkok, dom inók, tek e
asztal fe lszerelések , dákók, billiárdgolyók, 
u jságtartók stb. stb. Játékk árty a gyári raktár. 
©  Képes árjegyzék ingyen. ©

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- 
felszerelési cikkek rak tára . 

mSaját szivarszipkagyár. m
Különlegességek: Dákók, dominók, sakkok, író- és 
dákókrótákban, francia dákóbőrök, apró kellékek, 
táblák, szivacsok, fogvájók stb. Szivarszipkagyár, 
technikailag legkitűnőbben felszerelve. Különlegessé
gek reklámfeliratu szipkákban. Játékkártya gyári raktár.

---------  TELEFON 152 — 2 8 .

K R IS T Á L Y
nénMTval telített ásványvize hasznos ital ttvágyzavarsfcnál és 
amésxtésl Mbézségaknél. A legtisztább és legegászságssebb asztali 
éa borvlz. — Hathatós szom|cslllaptté. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
Így ék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést Is szállít 4

Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán.

Í z  igen tis zte lt p i n c é r  u r a k  szives figyelm ébeI
A

bor, pezsgőhöz legjobb Ital. Orvosilag ajónlva mint 
-----------------nyálkaoldó ós hugyhajtó hatású. -------------------

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

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

P I N C É R - C I P Ő K
0  c s a k is

SERENY Z SIG M O N D I
Budapest, V II., 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 szives értesítését és azonnal 
szolgálok.

Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab- 
„ bán eszközöltetnek.

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

Képes árjegyzéket bérmentve küld

! HIRSCHLER MANO Bu<a|,”t- .,!'.;.R-(li;;-'Ü;a *■

,C. F. Mayerhofer
B U D AP EST. 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 á so s  szű rő k észü lék , k á v é p ö rk ö lő k , k á v é 
d a rá ló k , h a b v erő g ép , legszolidabb kivitelű fa g y a sz tó -( 
gép , fa g y la ltta r tá n y , jé g sz e k ré n y , továbbá buffet-
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