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Visszakaptuk a Budapesti 
Kávéssegédek Szakegyletét.

Mindhiába!
Hiába volt olyan kitűnő sárga mozgalom.
Hiába volt olyan energikus a Kávésipar- 

társulat és a Kávésok Szövetsége s ezek 
rendületlen vezérei.

Hiába volt olyan szolgálatkész a rend
őrség.

Hiába volt a szaktársak börtönzése, kín
zása és üldözése.

Hiába voltak a felbérelt hadácsok és mó- 
szererek hada.

Hiába volt a fekete gróf és Kossuth 
Lipót.

Mindhiába.
Mozgalmunk él és fejlődött. Megvan és 

meglesz minden poklok ellenére is.
Ennek az emberfölötti és csodálatos mun

kának a koronáját tesszük nemsokára fel.
A belügyminiszter a Budapesti Kávés

segédek Szakegyesülete felfüggesztését fe l
oldotta.

Ez a tény újra rácáfol hemzsegő ellen
ségeink hadára. Minő teleszájjal rágalmaz
ták ezt az egyesületet. Hogy piszkolták s 
mocskolták rágalmai^ undok sarával.

S ime a fekete gróf kormányzata nem 
talált olyan visszaélést, amelynek alap
ján feloszlathatta volna. Csak egy picikét 
talált volna, bízvást megteszi. De nem te
hette. Csak tartogatta a belügyminisztérium 
poros szekrényeiben, gondolván, igy is 
tönkreteheti virágzó mozgalmunkat.

S ma jött egy kormányzat, amely belátta, 
hogy ez a rendszer nem az állam ellen
ségeit, de magát az államot teszi tönkre, 
ettől visszakaptuk a Budapesti Kávéssegé
dek Szakegyesületét, amely mintegy intő
kézként emelkedik e szakma munkásainak 
jelenlegi zűrzavarai felé.

Épp amikor felfüggesztették, múlt el a 
sárga mozgalom, mintegy jelképezvén azt, 
hogy nem az eltiporható szakegyletben van 
az erő, hanem a munkások meggyőződésében, 
amely egy táborba tömöríti a munkásokat 
érdekeik szerint a munkáltatók ellen.

S ma, amikor alapszabályai újra a ke
zünkben vannak, szinte jelképszerüen hat. 
Ma újra vannak munkástársaink, akik még 
a régebbi sárga mozgalomnál is bárgyubb 
módon akarják magukat a munkáltatók kar
jaiba dobni — s ime, itt a szakegylet, amely 
megjelent s kérdezheti: «Én voltam az az 
egylet, amelybe visszajöttek a sárgák, be
látva, hogy a munkáltatókkal nem lehet 
együtt dolgozni, itt vagyok, vájjon miért 
akartok újra sárgák lenni?*

A győzelmes és a munkások boldogságát 
megteremtő osztályharc szelleme jelent meg 
s hisszük, nem hiába. A Budapesti Kávés
segédek Szakegyesülete megjelenése a régi 
harcok s győzelmek emlékét kell hogy fel
ébressze a munkások tömegeiben, amelyek 
félreérthetetlenül mutatnak rá az egyetlen 
helyes útra: az osztály tudatos szervez
kedésre.

Mert elvégre nem a kávésok jó lelke s 
angyali gondoskodása volt az, amely meg
szerezte a budapesti kávéssegédek gazda
sági javait s jelenlegi vívmányait, amelyek 
lassan veszendőbe mennek és elrothadnak 
a munkáltatókkal való jóbarátság s test
vériesülés undok posványáiban.

Emlékezzünk csak! A. heti fizetés , a sza
bad nap, a tisztességes bánásmód, a rendes 
munkaidő\ a fregoli-retidszer, a kisegítések 
számának emelése minő dúló harcok ered
ménye volt. Vájjon lehetséges lett volna-e 
kollektív szerződés, ha a munkások ereje 
nem növekedik meg az akkor példás össze
tartás miatt ?

Felesleges erre felelni. Tudja ezt jól min
denki s ezen harcoknak s győzelmeknek 
szellemét lobbantja fel újra jobban a Buda
pesti Kávéssegédek Szakegyesiilete.

Ez az egylet lett s volt a pincérség igazi 
temploma. Nincs emberi intézmény hiba nél
kül. De a szelleme, a célja az a világ leg
szebb s legtökéletesebb eszménye. A mun
kások összetartását megteremteni, össze
kovácsolni, a munkáltatóktól fokról fokra 
több gazdasági előnyt kicsikarni, emellett a 
munkanélkülieket, betegeket s keresetkép
teleneket segíteni, tanulni, művelődni, igazi 
kulturemberré válni s egyben az ország 
fejlődését, szociális törvényhozását elősegí
teni egy olyan kormányzat megteremtésé
vel s elősegítésével, amely az egész nép 
javát elősegíti, ez a szellem élt ebben az 
egyletben. S bár ez él ma is közöttünk, 
egyesületünk uj életre ébredésével újra lel
kesedve beszélni kell róla.

Olyan dolgok ezek, amelyeket a munkál
tatók, akiknek soha más érzékük, vágyuk, 
céljuk és istenük nem volt s nem lesz, mint 
a vagyongyűjtés, csak befertőznek s aka
dályoznak. Erről jó lesz egyeseknek gon
dolkodni.

Végre is itt a szakegyletünk, tiszta szív
vel üdvözöljük s újra kibontott zászlaja 
alatt sorakozunk. Gyertek ide, összes kávés
segédek a jövő bibor zászlaja alá, mert ki 
kell magunkat ragadnunk rabszolgasor
sunkból.

Miénk a jövő!

A B ud ap esti K áv éssegéd ek  S z a k 
eg y le te  elnöksége ezen a helyen is érte
síti a tagokat, hogy az egyesület csak akkor 
kezdi meg hivatalos működését, ha erről 
hivatalos értesítés megy a tagokhoz. Addig 
is a Budapesti Kávéházi Alkalmazottak 
Szakegyesülete tagjai maradnak a kávés
segédek s kötelességeiknek itt pontosan ele
get tegyenek.

1908 dec. 23 —  1910 márc. 8.
Lehullott a bilincs!

A budapesti kávéfőzők felfüggesztett szak
egyesületének működését Khuen-Héderváry 
belügyminiszter újból megengedte.

A fenti két időpont közül az első reánk 
nézve az üldözés és jogfosztás sötét kor
szakát jelzi.

1908-ban érte el tetőpontját a rendőrható
ságok és a kutyaszövetségek által űzött, 
munkásokat üldöző és tönkretevő gaz po
litika.

A kutyaszövetségek parancsára Andrássy, 
a fekete belügyminiszter belegázolt a mun
kások egyesülési szabadságába s a munkál
tatók hazug denunciálására több száz szak
szervezetet függesztett fel. A kozák, had
járata alkalmával a mi szervezetünket is 
felfüggesztette. A vád az volt (amelyet a 
kávésipartársulat adott be), hogy az 1908 
augusztus hónapban a kávéházak elleni

tüntetéseket a szakegyesületben szerveztük. 
Ezt a perfid vádat hosszú tizenöt hónapig 
nem tudta a vizsgálat a szakegyesületre 
rábizonyítani.

Ha jogállamban élnénk s egyenlően mér
nék az igazságot, akkor annak kellett volna 
történnie, hogy a vád alapján megindítani 
a vizsgálatot s annak befejezése után lett 
volna szabad eljárni a szakegyesület vagy 
egyesek ellen.

A vád nem nyert beigazolást. Azt kér
dezzük Magyarország volt belügyminiszte
rétől, ki kárpótol bennünket a tizenöt hónap 
alatt elvesztett munkanélküli s betegség 
esetében járó segélyek elvesztéséért ? S 
egyáltalán ki kárpótol bennünket azért, 
hogy az egyesület 3000 egynéhány száz 
korona készpénzvagyonát a háziúr és a 
leraktározó vállalat vágja zsebre? Egyesüle
tünk, amely hat éven át nemes kulturhiva- 
tása mellett tagjainak gazdasági érdekeit 
javította s védelmezte, szükség esetén gyá
molította és jogvédelemben részesítette, ez 
persze bűn volt a hatalom szemében.

Mert a munkásnak tilos Magyarországon 
jobb munkabérekért, rövidebb munkaidőért 
és tisztességes bánásért küzdeni.

Sőt, ugylátszik, büntetendő cselekmény 
ez akkor, ha ezen célok elérésére egyesü
lési jogát felhasználva szervezkedik a kér
lelhetetlen kizsákmányoló tőke ellen. De 
nem bűn, sőt nemzeti dicsőség a munkál
tatók kutyaszövetségeseinek a hatalom tá
mogatásával munkáskizárásokat, fekete listát 
vezetni s rendezni, ezer és ezer munkás
családot tönkretenni és kiüldözni az ország
ból azért, hogy az ő uralmuk és profitjuk, 
ha az ország és ipar pusztulása árán is, 
biztosítva legyen. Ugyanakkor, amikor 
Andrássy Gyula tüzzel-vassal pusztította a 
munkások szervezeteit, kollégája, Kossuth 
Mária Lipót Ferenc a kutyaszövetségesek 
alapszabályait rakásra jóváhagyta s elnézte, 
hogy ezek a szövetségek a munkások ezreit, 
kisiparosok százait tették földönfutóvá és 
koldusokká.

Történt mindez a nemzeti kormány dicső 
uralkodása alatt azért, hogy a szervezett 
munkásságot gazdaságilag tönkretegyék, 
hogy ne legyen ereje küzdeni azért, hogy 
magát a politikai jogtalanság járma alól fel
szabadítsa. De sem Andrássy, sem Kossuth 
célját el nem érte, mert Magyarország szer
vezett munkássága tisztában van azzal, hogy 
gazdasági és kulturális helyzetét állandóan 
javítani és megtartani csak úgy lesz képes, 
ha politikai jogainak birtokába jutva, helyet 
foglal a törvényhozás testületében s részt 
vesz annak az államnak az igazgatásában, 
amely államnak fentartása elsősorban a 
munkásmilliók vállaira nehezedik.

Hogy Khuen-Héderváry belügyminiszter 
Andrássy által szervezetünkre rakott bilin
cseket eltávolította, ez csak azt bizonyítja, 
hogy a vádak alaptalanok voltak s azt, 
hogy Khuen-Héderváry belügyminiszter a 
munkások egyesülési jogát sem tartja heku- 
bának. Most pedig, hogy a felfüggesztett 
egyesületünk működési jogát visszakapta, 
szaktársainkon a feladat, hogy annak min
den becsületes, öntudatos, szervezett kávé
főző és konyhalegény tagja legyen, hogy 
minél előbb megkezdhessük szervezetünk 
belsejében gazdasági és kulturális érdekeink 
védelmére a belső és külső szervezési 
munkát.
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Úgy hiszem, a tizenöt hónap óta tartó 
üldöztetés, jogfosztás, munkabér, szabadnap 
csonkításból elég volt s ennek továbbfejlő
dését s régi jogaink visszaszerzését csak 
úgy tudjuk elérni, ha a munkáltatók túl
kapásaival szemben a mi szervezetünk erős
ségét tudjuk odaállítani.

Ha ez meglesz, csak akkor fogják a 
munkáltatóink belátni, hogy jelenlegi poli
tikájuk nemcsak a munkásoknak, de nekik 
és iparunknak is kiszámíthatatlan károkat 
okozott. Suhogó.

A pártkongresszus.
i.

A magyarországi szociáldemokrata párt 
a húsvéti ünnepek alatt (március 27—30) 
tartotta meg rendes évi pártgyülését.

A pártgyülésen 225 küldött volt jelen.
A kongresszus alapos vitával mélyítette 

a párt és szakszervezetek kérdését s az 
összes felszólalásokban igen éles kritikai 
hang nyilvánult meg, amely a pártnak csak 
előnyére válik. Ezekre a kérdésekre még 
visszatérünk, úgyszintén Alpári Gyulát sújtó 
rendkívüli szigorú Ítéletre is, amelylyel őt 
a kongresszus a párttagok közül kizárta. 
Mi nem azonosítjuk magunkat Alpári hang
jával és módszerével, de amikor általános 
elvi jelentőségű kérdésekről van szó, a párt- 
és szakszervezetek elválasztásáról és a párt
taktikáról, amelyekben Alpári túlzó állás
pontot foglalt el, az eljárást helyteleníteni 
lehet s éles kritikával ellensúlyozni, de a 
pártból való kizárással sújtani azt, akinek a 
hibája nem egyéni becstelensége, hanem 
szubjektív megítélésének ferdesége, — ez 
igazságtalanság és veszélyes precedens.

Azonkívül a dolog nem volt olyan nagy
jelentőségű, hogy érdemes lett volna érte 
nemzetközi veszekedést előidézni. Meg 
vagyunk róla győződve, hogy ezt ma már 
mindenki belátja.

A tanácskozások megkezdése előtt az 
ausztriai szociáldemokrata párt nevében 
Skaret Ferdinánd elvtárs többek között a 
következőket mondotta: «Örül azon, hogy 
a magyar osztálytudatos munkásság nevelő 
munkát végez és a kormánynak meg a 
rendőrségnek a legbrutálisabb ténykedései
vel szemben bátran, küzdő tábor elveinek 
megfelelően szembeszáll. Magyarországon 
Tisza és sok más társa az általános választó
jog ellen az értelmi cenzussal hozakodnak 
elő. Meg kell állapítani, hogy ha Magyar- 
országon vannak analfabéták, az első sorban 
az eddigi kormányoknak, az eddigi parla
menteknek a bűne. A kormányok és parla
mentek azoktól is szedték a pénz- és vér
adót, akiket nem tanítottak meg az irás- 
olvasásra. Kötelesség lett volna ezeket is 
a tudásnak olyan mértékével felruházni, 
mint a többit. A becsületes választójog 
ellen felhozott «érv»-ekkel találkoztak az 
osztrák elvtársak is. És amikor a viszonyok 
megérettek, Ausztria az általános, egyenlő, 
titkos választójog alapjára állt. Elmennek a 
feudálisok és szószólóik odáig, hogy azt 
mondják, hogy Ausztriában nem vált be 
az általános, egyenlő választójog. Ő, mint 
az osztrák Reichsrat tagja is visszautasítja 
ezt a kijelentést és azt a meggyőződését 
fejezi ki, hogy Ausztriában az általános, 
egyenlő, titkos választójog abból az el- 
nyomoritott, omladozó államból modern 
népállamot és parlamentet teremtett. Az 
osztrákok régebben mindig lelkesedéssel 
nézték a büszke magyar parlamentet. Ma 
már ez a helyzet megváltozott. Amikor 
választójoggal bir az orosz muzsik, a román, 
majdnem az egész Balkán lakossága és 
csak a magyar feudalizmus igazodik ahoz 
a vízözön előtti rendszerhez, — nem 
büszkeséggel, hanem inkább undorral tekin
tenek át Ausztriából Magyarországra. 
Ausztriában a mágnások ugyanígy ellene áll
tak a becsületes választójognak; amikor 
azonban Ausztriában a népmozgalom annyira 
megerősödött, mint amennyire láttuk is, 
a mágnások jónak látták, hogy — félre
álljanak, mert nem akarták, hogy a moz

galom, amely folyton erősbödött, őket el
tiporja. Az értelmi cenzussal szemben végre 
felhozza azokat az incidenseket, amelyek a 
magyar parlamentben lejátszódtak. A nehéz 
napokban a magyar elvtársak számíthatnak 
az ausztriai elvtársak támogatására, szoli
daritására.*

Az üdvözlőbeszéd elhangzása után Buchin- 
ger Manó a pártvezetőség jelentését terjesz
tette elő. A jelentést széleskörű vita követte.

A politikai pártok és a választójog napi
rendet Kunfi Zsigmond elvtárs referálta, 
aki hatalmas beszédben mutatta ki az összes 
polgári pártok népellenes voltát és tudo
mányos alapon bizonyította a választójog 
szükségességét. Ajánlja a következő hatá
rozati javaslat elfogadását:

1. A párt az alkalmas kerületekben jelöl
tet állit.

2. Ahol saját jelöltet a párt nem állit, a 
párttagok pártállásra való tekintet nélkül 
azt a jelöltet támogassák, aki az általános, 
titkos, egyenlő, községenkénti és közvetlen 
választójognak nemre való tekintet nélkül 
záros határidőn belül s minden más kér
dést megelőző megvalósítására kötelezi 
magát.

3. A párttagok minden rendelkezésre 
álló eszközzel iparkodjanak a jelölteket ilyen 
nyilatkozat tételére kényszeríteni s tegye 
ezért a pártgyülés az elvtársak kötelessé
gévé, hogy az összes olyan programm- 
beszédeket, választógyüléseket akadályoz
zák meg és tegyék lehetetlenné, amelyek 
ebben a kérdésben nem teljesitik a mun
kásosztály követeléseit. A Szegeden és Ara
don megkezdett választójogi agitáció mód
szerének nagyszabású, az egész országra 
kiterjedő alkalmazását a pártgyülés ezen 
harc érdekében valónak mondja.

4. A választási küzdelem kiterjesztendő a 
falusi kerületekre is, amelyekben a földnél
küli mezőgazdasági proletárok és kisgazdák 
figyelmét arra kell felhívni, hogy a demo
kratikus választójog a leghatásosabb eszköz 
arra, hogy a papi javak és a világi lati
fundiumok a dolgozó népmilliók kezébe 
jussanak.

5. A pártgyülés felszólítja a városi mun
kásságot, hogy a tőlük élő kispolgári réte
geknek (kereskedők, szatócsok, mészárosok, 
korcsmárosok, pálinkamérők stb.) szava
zatait és politikai viselkedését éberen ellen
őrizze és aki a választójog dolgában nem 
kifogástalan álláspontu jelöltet támogat, azzal 
szemben a gazdasági bojkott fegyverét alkal
mazza.

SZEMLE,
Az újabb sárgamozgalom.

I.
1908 decemberében a sárgák kijelentet

ték, hogy a munkáltatókkal együtt dolgozni 
lehetetlen. S ez a rövid ideig tartott sárga
mozgalom alkalmas volt arra, hogy a mun
kások gazdasági érdekei lábbal tiportassa- 
nak} ezért ők testületileg visszajönnek az 
osztályharc alapján álló mozgalomba, mert 
az a meggyőződésük, hogy csak ez a moz
galom képes alaposan megvédeni a munká
sok gazdásági érdekeit.

És isten csodája, újra van sárgamozga
lom s az élén újra azok, akik 1908-ban 
fuzionáltak a vörösökkel. Nos, ez valóban 
érdekes. Ezen érdemes férfiak először 
vörösök voltak. Azután azt gondolták, hogy 
jobb lesz a sd^űmozgalom. A sárgaságot 
jól kikóstolták s akkor kijelentették, hogy 
mégis jobb a vörósmozgalom. S ma újra 
azt mondják, hogy jobb a sárgamozga- 
lom. Nem tudja az ember: nevessen vagy 
sirjon az emberi önállótlanság s nyomorú
ság ezen szégyenletes példáján. Emberek, 
akik nem a meggyőződésük után mennek, 
hanem parancsszóra. Ez méltatlan és meg
szégyenítő rájuk, akik lehetnének önálló 
emberek, csak gerinc volna bennük. Lesz 
idő, mikor meg fogják érezni viselkedésük
nek csúnya konzekvenciáit.

De akkor már késő lesz.

1910

II.
Az újabb sárgamozgalom két okra vezet

hető vissza. Egyrészt a kávésok már nagyon 
megijedtek a szépen fejlődő, osztályharc 
alapján álló mozgalomtól s nem akarván 
egyszerre retirálni, a sárgákon keresztül 
szeretnének békülni, vagy pedig a kutyaól 
borzasztó csődje és kudarca elől óhajtván 
menekülni, a munkaközvetítés anyagi és 
erkölcsi terheit a munkások vállaira akarják 
áttenni s az urak mégis ők szeretnének 
lenni. Az előbbi feltevés igen messzefekvő. 
Az utóbbi nagyon valószínű. Május elején 
a kávésipartársulat tudni sem akart róluk, 
sőt a M. V. és K. 1. egyenesen lehyiilyézte 
a programmjukat. A hó közepén megvál
tozott a hangulat.

Az 1910 március 8 án tartott kávésipar- 
társulati választmányi ülés egyhangúlag 
kimondotta, hogy «ű2 alakulóban levő egye
sületet a legmesszebbmenő erkölcsi támoga
tásban részesíti és szívesen látja , ha a tár
sulati tagok üzleteiben alkalmazott munká
sok az egyesületbe beléptiek*, faxok 126/1910. 
sz. átiratban értesítették a szervezkedő sár
gákat. Ennek a hirtelen pálfordulásnak az az 
oka, hogy az uj egyesületet, amelynek a 
teljes cime: A Budapesti Kávéssegédek és 
Kávéfőzők gazdasági alapon álló Szak
egyesülete, nemcsak a munkásokból álló 
választmány, hanem az e fölé tett igazgató
ság is vezeti. Az alapszabályok 27. §-a a 
következőképpen szól: «/42 egyesület leg
főbb kormányzó és végrehajtó szerve az 
igazgatóság. Tagjai a B u d a p e s t i  K á v é s - 
ip a r t á r s u la t  m in d e n k o r i  e ln ök e , a l-  
e ln ö k e  és  h a t  ip a r tá r s u la t i  tag , akiket 
az ipartársulat a maga kebeléből választ. 
Az egyesület részéről az eg y e sü le t i e l 
n ö k , a le ln ö k ,  t i t k á r  és a közgyűlés által 
beválasztott n ég y  eg y e sü le t i v á la s z tm á 
n y i tag.*

Egyszóval a munkásegyletet n y o lc  m u n 
k á lta tó  és  h a t  m u n k á s  vezeti (a titkár
nak nincs szavazati joga).

Az eddigi tervek szerint (31. §) az egye
sület munkaközvetítést is végez, igy igen 
valószínű, hogy a 12.000 koronás kiadást a 
t. c. munkáltató urak a pincérek s kávé
főzők zsebéből szeretnék kivenni, ha lehetne. 
A külföldi sárgák sok gonosz és ocsmány 
dolgot megcselekedtek, de hogy a munkál
tatókat többségre engedjék jutni a munkás- 
egylet vezetőségében, erre még a leg e lv e -  
tem ed e tteb b ek  s em  v o lta k  k a p h a t ó k . 
S hogy ennek a helyességét ma azok hir
detik, akik a legfanatikusabb hívei voltak 
az osztályharcnak, ez szomorú bizonyítéka 
annak, mire képes az emberi aljasság, a 
munkáltatói terror és a határt nem ismerő 
butaság.

III.
Abban a lapháboruban, melyet a Nép

szava folytatott a múlt hóban az újabb 
sárgaalakulás ellen, a sárgák részér*1, egy 
rendkívüli jellemző nyilatkozat történt. 
A M. N.-ben március 22-én azt Írja az 
ideiglenes vezetőség: «Hogy a munkaadók 
az igazgatóságban miért kellenek, az indo
kolt. Azért, hogy a pénzkezelést ellenőrizzék.* 
Ilyen szegénységi bizonyítványt még nem 
állítottak ki pincérek magukról! Tehát a 
pincér az nem elég becsületes ahoz, hogy 
pénzt kezeljen! A pincérben nincs elég ön
állóság és tisztesség, hogy a saját pénzét 
megóvja ? Oda munkáltatók kellenek. Meg
jegyzendő, hogy sok mindent ráfoghatnak a 
pincéri karra, de az a legritkább eset, hogy 
sikkaszszanak. De munkáltatók óvadéksik
kasztása az napirenden van. Sőt a főpincé
rek meglopása se ritkaság. S a munkáltatók 
mégis jobban tudnak a munkások pénzére 
vigyázni, mint maguk a pincérek. Bravó! 
Ez aztán alaposan megvédi a pincéri kar 
tekintélyét, amelyet annyira féltenek a fize
tett agitátoroktól. Csak igy tovább, kedves 
emberkék, a munkások ebből megtanulják, 
hova kell csatlakozniok: a sárgákhoz-e, ahol 
a k á v é s o k a t  t isz te sség eseb b n ek  ta r t
já k ,  m in t a  p in c é r e k e t ,  vagy hozzánk, 
akik elég becsületeseknek hisszük magunkat 
kávésok nélkül is.
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IV.
Egyébként a krónikához tartozik az is, 

hogy az alakulásnál nyolc rendőrrel vezet
tették ki a szaktársakat. Ugyanitt egy Oalsi 
István nevű konyhalegény (Liszt Ferencben 
fregoli) igen arcátlanul viselte magát az 
elvtársakkal szemben. — Az egyik vezérről 
sűrűn állítják, hogy az Adriában meglopta 
szaktársait s bár kezet akart csókolni a fő
pincérnek, mégis kirúgták. Ezen úriember 
még, mint utólag értesülünk, 100 koronát 
sikkasztott a Vörös pincérek asztaltársasá
gától. Csodáljuk, hogy még nem csukatták 
le a deli Farkas Józsit. Ilyen vezérek mellett 
nem csoda, ha Brücköt hívják meg pénzt 
kezein*. — A másik két vezér, Bereczki 
Lajos és a vak Bajza, a Kis-Vigadóban szok
tak mulatni. Ez is rendkívül emeli a sárga 
pincérek tekintélyét, mert úgy ismerik őket 
a tyúkok: a földesur meg az inasa.

Vájjon ki csatlakozik hozzájuk? Aki nem 
tudja, mit akarnak. Amint tisztában lesz 
vele, rögtön a faképnél hagyja őket. Pedig 
többeket be fognak hozzájuk Gárdonyiék 
kényszeríteni. Ez nem baj. Annál több Ilivé 
lesz a mi szépen fejlődő s végül is diadal
maskodó mozgalmunknak. — S fő a szép 
berendezés. így szaporodik a mi inventá- 
runk. Ámen.

Bomlás a kávésipartársulatban.
Az egész márciusi hónapot felverték 

egyes hirek, amelyek arról értesítettek, hogy 
a kávésok vezérei között csúnya marakodás 
folyik és a kávésok nagyrésze nincs jelen
legi vezéreivel megelégedve. Lett rettentő 
kiabálás, nyafogás és nyalás a M. N. cimü 
félhivatalos kávéslapban és azzal vádoltak 
bennünket, hogy prozelitaszerzésből ter
jesztjük ezeket a híreket. Pedig ezek a 
hirek nem tőlünk származnak.

Először olvastuk az Uj Hirek március 
9-iki számában s a Magyar Iparosok Lapja 
múlt havi egyik számában, ahol ugyancsak 
pórázra vannak vetkőztetve a nemtanult, a 
bevándorolt kávésok. Megjegyzendő, hogyha 

' F. Kis Lajos, eme korlátolt analfabéta után 
mennénk s az ő eszközeivel dolgoznánk, 
aki a legutóbbi szánandó lapjában is a 
legocsmányabb módon szidalmazza a nem 
szakmabeli fizetett agitátorokat, ő, aki a 
pénzért csaholó individuumok egyik leg- 
förtehnesebb alakja, valóban kitünően állna 
kijelentésünk: mit keres a kávésok vezérei 
között Harsányi Adolf, aki tanító volt, 
Brück Károly, aki vigéc és ügynök volt, 
Mészáros Győző, aki kereskedősegéd volt 
s Upor, a k i ................ volt. Mert ezzel agi
tálnak sokan odabenn és pedig nem a 
garázda kültelki zugkávésok, hanem igen 
tekintélyes régi kávésok, különösen a pin
cérekből lett régi kávésok, akik nem jó 
szemmel nézik a sok bankalapítást és foly
tonos szereplést a kávésok vállain fel
kapaszkodva.

De ne kell vallanunk, hogy nincs egé
szen igazuk, mert Brück, a volt vigéc, mégis 
csak különb kávés, mint Gárdonyi, a volt 
pincér. Mert Brück meggazdagodott, Gár
donyi pedig nap-nap után reszket a vég
leges tönkremenéstől.

Nyílt titok, hogy Weingruber Ignác és 
Berger Leó kijelentették, hogy mig ez a 
társaság lesz az uralmon, közibük nem 
fognak menni. Nem utolsó látvány volt, 
hogy szeretett volna Upor iparkamarai kül
dött lenni. Kikiáltatta magát, F. Kis Lajos 
ütötte szörnyen mellette a dobot s mégis 
Harsányi Adolf lett megválasztva. Ez is 
egy akkordja az ipartársulatban dúló egyet
értésnek. De ezek csak felületen lebegő 
dolgok s szórványos megnyilatkozásai a 
mélyebben fekvő elégedetlenségnek, amely
nek előbb-utóbb ki kell nyíltan is törnie.

A kávésipartársulat és a kávésok szövet
sége teljesen Farkas Elekék, az építőiparo
sok kutyaszövetségének karmai között van
nak. Ezeknek az őrjöngő szervezet- és 
munkásellenes taktikája rendkívül árt a 
kávéházi iparnak. A legbárgyubb módon 
belevittek a harcba olyan kávésokat is, és

pedig igen sokat, akiknek a fogyasztói ezt 
nem tűrték. Ezáltal igen soknak érzékeny 
anyagi károkat okoztak, sőt a kávéház- 
látogatók ezrei előtt gyülöltté tették a 
kávéházi ipart. Egyes tagjaikat — igen 
sokat — olyan helyzetbe juttatták, hogy 
nekik adott becsületszavukat megszegni 
voltak kénytelenek, ma szerződésileg köte
lesek a szakegylettől beszerezni személy
zetüket, mégis fizettetik a horribilis magas 
közvetítési dijat a kutyaólnak.

S az állandó harc, amelyet két álló éve 
nem szünetel s amely az állandó harci állo
mányban kénytelen a kávésokat tartani, 
amelyet fokoz a szépen fejlődő osztályharc 
alapján álló mozgalom, ezt már igen unják 
a kávésok.

Ezenkívül a kávéközvetitő csődöt mon
dott. A magas járulékok dacára deficittel 
dolgozik s a közvetítés mégis kéz alatt s 
ügynökök utján történik. A kutyaól 848 
koronás deficitje előidézte az ipartársulat 
1866 koronás deficitjét s a szövetséggel 
egyetemben 2500 koronát kell adniok, 
hogy a kutyaól deficitjét eltüntessék . . .  ami 
sok, az sok. Ilyen szép eredményt nem 
reméltünk volna magunk sem. S ma újra 
sárgamozgalomba akarják verni a pénzüket 
előrelátható eredménynyel. Borzasztó kap
kodás.

Nem csoda, ha Némái Antal elnök a 
legutóbbi kávésvacsora alkalmával dörge
delmes szónoklatban keseregte el a tagok 
indolenciáját s nemtörődömségét akkor, 
amikor újra égni kezd a tető a fejük fölött. 
Hiszen igaz. Már égni kezd. S rájuk is 
fog szakadni, mint az ököritóiakra. Mert itt is 
eltorlaszolta a kutyaszövetségi bornirtság 
a kapukat. Mindnyájan örömmel látnánk, 
ha benn pusztulna ez az őrjöngő, az ipart 
tönkretevő, munkásüldöző politika.

HIVATALOS RÉSZ.
Budapesti kávéházi alkalmazottak  

szakegyesülete (VII., Nagydiófa-utca 3. 
Telefon 21—60.) vezetősége felszólítja jogos 
tagjait, hogy a tagdijakat pontosan és lelki- 
ismeretesen beszolgáltassák, mert anélkül 
teljes lehetetlenség rendes mozgalmat fen- 
tartani. Aki rendes tagdijait be nem fizette 
s hátralékait nem törleszti, az nem tekinte
tik szervezett munkásnak s ez jövőjére is 
kihat. Addig, mig a régi szakegyesület hi
vatalosan meg nem kezdi működését, addig 
ezen szakegyesület a kávéssegédek hivata
los érdekképviselete, összes fontosabb ki
adásainak födözője s igy ezen értelemben 
kell addig cselekedni, mig egyéb hivatalos 
értesítés nem adatik ki.

Figyelmeztetés. Addig, mig részünkről 
hivatalos értesítés nem érkezik, a jelenlegi 
viszonyok tartandók fel. Mindenki köteles 
tagsági diját a Budapesti kávéházi alkalma
zottak szakegyesületébe rendesen befizetni, 
mert mozgalmunk jövőjét csak igy alapoz
hatjuk meg. A Budapesti kávéssegédek 

szakegylete elnöksége.
Bálunkon, melyet február 22-én tartot

tunk, felülfizettek a következők: Schönfeld 
Ignác 1-—, Bera Nándor 2*—, Jelűnek Ede 
1*—, Lederer Samu — *50, Zboril Vilmos 
1*60, Kosztna László 2'—, Schossb^rger 
Mór 1*—, Kovács József —-*40, N. N .-—*50, 
Ajkon Vince 1*—, N. N. —*20, N. N. 
— *20, Hechtner Károly 2*—, Német József 
— •40, Fleischhauer József —*50, Fischer 
József 1*—, Gombos Imre 1*—, Keszey 
Flóris 4*—, Fodor Ambrus 1*—, Rothmüller 
S. 1*—, Haar Gyula —*50, Molnár N. 1*50, 
Wiesenberg Vilmos 3*—, Südler Gábor 
1*—, Tóth János 1*—, Varga Gusztáv — *50, 
Zuckermandl Miksa 1*—, Werner Lajos 
1*—, Zsoviszk János 1*—, Pusztay Béla 
1*—, Schönherr József 3*—, Bede Sándor 
1 —, Czinczog András 1*—, Schmiedl Já 
nos 1*—, Szitás Mihály 1*—, Rásó Gyula 
1*—, Farkas István 1*—-, Bedner György 
—*60, SzőllŐsy Mihály 1*—, Győrfy József 
2*—, Máthé Lajos 6*—, Klein F. Lajos 2*—, 
Pollák Lipót 1.—, Tüchler Andor 1*—, 
Büchler N. 1*—, Weisz D. Dani —*50,

Földy Imre 1*— , Freytag Gyula 1*—, Vigh 
István —*40, Kohn Miksa —*50, Grünspan 
Jenő 1*—, Steiner Miksa 1* , Goldstein 
Bernát —*20, Zilahy József 1*—, Varga 
Imre 1*—, Szántó László 150, Bajusz István 
—*40, Steier Lajos 1*—, N. N. 1*—-, Száraz 
László 2*—, Juhász András —*60, Tóth 
Péter —*20, Ottó Hermann — 60, Seemann 
Gyula 1*—, Endrédy Ferenc 1*—, Takács 
István 1*— , Fischmann J. 1*—, Ottó 1*—, 
Barton Kálmán 1*—, N. N. 1*—, Szűk 
Gyula 1*—, Posner Jenő 1*—, Cillich Péter 
5*—, Sztraka András 1*—, Gross Lajos 
1*—, Krausz Sándor 1*— , N. N. kávés ur 
20*—, Singer Testvérek urak 5*—, Hajós 
Lipót ur 5*—, Törley cég, Winter ur 10*—, 
Simon Imre ur 4*—, Lakner Lajos ur 5*—, 
Csillag és Horváth urak 3*—, Stern Ignác 
ur 5*—, Rudas és Blochmann urak 5*—, 
Fried Gyula ur 10*—, Freudenfeld Mór ur 
10*—, dr. Szuly Aladár ur 5*—, Ladányi 
ur 2*50, Szikszay ur 5*-—, Horváth Nándor 
ur 10*—, Gerbeaud Emil ur 10*—, Hauer 
Rezső ur 10*—, Steiner József és Fia urak 
5*—, Glasner Miksa ur 5*—, Beitz János 
ur 5*—, Krondorfi cég, Stangl ur 5*—, 
Gaál Manó ur 10*—, Keszler Géza ur 5*— , 
Freudenfeld Adolf ur 5*—, Spiegel Ignác 
ur 10*—, Hatschek Dezsőné urhölgy 1*—, 
Grünfeld Mihályné urhölgy — *50, Schesin- 
ger Károlyné urhölgy 1*—, Szlavits
Györgyné urhölgy —*50, Weinmann Fran
ciska urhölgy 1*—, Friedmann Mórné ur
hölgy 1*— , Pollák Sándor 1*—, Fischer 
1*—, Braun Sándor 1*—, N. N. 1*—, Hirsch- 
ler szipkagyár 6*— koronát.

Tombolatárgyakat ajándékoztak a követ- 
kezők: Michelstádter Antalné, Pajor Árpádné, 
Weisz Samuné, Wiesenberger Vilmosné, 
Gudmann Sándorné, Hajós Lipótné, Haar 
Gyuláné, Steinberger Dezsőné, Kis Mayerné, 
Pucherger Erzsiké, Fekete Istvánné, Rosen- 
baum Emilné, Feldmann Miksáné, Kálmán 
Emilné, Hatschek Dezsőné urhölgyek és 
Mihola István, Varga Imre, Oczikán Vince, 
Föts Ödön, Sommer József, Fekete Árpád 
és Pollák Sándor.

Úgy a felülfizetőknek, mint a tombola
tárgyak ajándékozóinak szívből jövő kö
szönetét mond a szakegylet tagjai s a 
munkanélküliek nevében is

a vigalmi bizottság.

SZERVEZETI ÜGYEK.
Győzelmes bojkott. A szervező bizott

ság március 4-én a következő felhívást bo
csátotta k i:

«A kávésok kutyaszövetségének az a baja, 
hogy tagjai sokkal inkább rá vannak utalva 
a munkásságra, mint ezt előre gondolták 
volna. Annál furcsább helyzet állt elő azzal, 
hogy a munkásfillérekből, jobban mondva 
a szervezett szociáldemokrata munkások 
filléreiből gazdagodó kávésok a legperfi- 
debb módon támogatták s elősegítették a 
kávésok munkás- és szervezetellenes tö
rekvéseit. Ennek már megadta az árát egy
néhány kávés, aki abban a tévhitben élt, 
hogy Upor a legnagyobb ur a világon és 
bambán, félénken tűrte az ipartársulat ve
zéreinek terrorját. Félig tönkrement üzlettel 
átkozhatják Uporékat, de már késő. A sok 
győzelmes bojkott azonban, úgy látszik, 
nem volt elég. Valóban vértforraló az az 
eset, amely jelenleg Újpesten történt. Ker
tész ur megvette Újpest legnagyobb kávé
házát, a , «Pannoniá»-t (volt Feldmann- 
kávéház, Árpád-ut 48). Ez az üzlet kizárólag 
szervezett munkások támogatásából tartja 
fenn magát s Kertész ur mégis szembe
szállt a szervezett munkássággal s a sze
mélyzetét a kávésok kutyószövetségéből sze
rezte be. Ezért a kávéházi alkalmazottak 
szervező bizottsága szigorú bojkott alá he
lyezte a «Pannónia*-kávéházat s az újpesti 
szervezett munkássághoz fordul, hogyti a 
gőgös kapitalistát tisztességre tanítsa. Ön
tudatos munkás be nem teszi a lábát e 
helyiségbe. A szervező bizottság>

Március 5-én már a következő hirt ad
hattuk a munkásság tudomására:



Magyarországi Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja4. oldal

«A kávéssegédek szervező bizottsága ma 
már győzelemről számol be. A kávéház 
tulajdonosa egyezséget kötött a szervezettel, 
amelyben kötelezi magát a szakegyleti 
munkakpzvetitő használatára s arra, hogy 
csak szervezett munkásokat alkalmaz. Ezek- 
után a szervező, bizottság a Pannonia-kávé- 
házat (Újpest, Árpád-ut 48) a bojkott alól 
felmentette.

A nap eredményeihez tartozik az is, 
hogy a «Japán»-kávéház tulajdonosa (An- 
drássy-ut 45) szintén egyezségre lépett a 
szervezettel a fentebbi alapon.»

Botrány a «Fészek»-kávéházban. A 
kávéházi alkalmazottak szakegyesülete ve
zetőségét több nyomdász és magánhivatal
nok elvtárs, akik a «Fészek»-kávéházba 
(Andrássy-ut és Sziv-utca sarok) járnak,figyel
meztette, hogy beszéljenek a kávéház tu
lajdonosával, mert ők csak az esetben jár
nak oda, ha az üzlet a szervezettel rendbe 
hozza a dolgot. A szakegylet küldöttei 
elmentek a kávéshoz, Almássyhoz és ezt 
tudomására adták. Almássy a legdurvább 
provokáló modorban kijelentette, hogy ő 
fütyül a szervezetre, őt nem lehet ijeszt
getni s kijelentette, hogy holmiféle zsidókat 
be lehet csapni, de őt nem. A küldöttek 
csendesen figyelmeztették a nekivadult ká
vést, hogy ők csak felszólításra jöttek, de 
ez még pimaszabb hangon folytatta a be
szédét és nem szűnt meg a közte és a 
zsidók közötti nagy különbséget fejtegetni. 
Erre a küldöttek beszüntették a tárgyalást. 
Almássy urnák a zsidók pénzéből élő és a 
zsidókat szidalmazó s a pincérek munkájá
ból élő és a szervezetet szidalmazó pök
hendi kávés nem sokáig fog zavartalanság
nak örvendezni.

A Simplon-kávéház bojkott alatt.
Vörös Ernő, a «Simplon»-kávés már rég 
rászolgált a bojkottra, de a sor csak most 
került rá, abból az alkalomból, hogy nem 
elég, hogy a munkásainak megtiltotta a 
szervezkedést s elbocsátással fenyegette meg 
azon alkalmazottakat, akik valamely gyűlésen 
megmerészkednek jelenni, hanem mosdatlan 
szájjal a Népszavánkat is szidalmazta. Ez 
már éppen elegendő ahoz, hogy helyisé
gébe szervezett munkás és párttag a lábát 
be ne tegye. Megjegyzendő, hogy Vörös 
urnák egyszerre 49 vendége maradt ki s 
szerette volna a kis ügyet békésen rendbe
hozni. A Népszavához a következő levelet 
intézte:

Tisztelt Szerkesztőség!
Kijelentem, hogy a nékem tulajdonított 

sértést a «Népszavá»-ra vonatkozólag nem 
tettem meg, az egész félreértésen alapszik.

1910 II1/8. Tisztelettel Vörös Ernő.
A Népszava azonban ráolvasta Vörös 

urra, hogy hazudott s igy Vörös Ernő 
Simplon - kávéházát (Népszínház - utca és 
József-körut sarok) a kávéházi alkalmazottak 
szervező bizottsága szigorú bojkott alá he
lyezte. Se szervezett munkás, se párttag, se 
mozgalmunkkal rokonszenvező polgár a 
lábát be ne tegye ebbe az üzletbe, erről 
mindenkit beszéljen le s mindenki, aki 
ebben a dologban valamely eredményt el
érhet, azon dolgozzon, hogy az üzletbe 
minél kevesebben járjanak. A szervező 
bizottság ezenfelül arra figyelmezteti ezen 
az utón s röpiratokon is a Népszinház-utcai, 
József-köruti s a környéken lakó kisebb 
kereskedőket és iparosokat, hogy az üzlet 
látogatásától annyival inkább tartózkodjanak, 
mert ha látogatják, a szervező bizottság 
haladéktalanul lépéseket tesz az arra illeté
kes helyen, hogy ők is bojkott alá kerül
jenek. Éhez a hírhez tartozik, hogy Takács 
Péter pincér a kávéházban ocsmány piszko- 
lódás kíséretében elégette a Népszavát. Ezt 
se felejtjük el.

Bizalmiférfi-rendszer. A legutóbbi ér
tekezlet határozata alapján a szervező bizott
ság erélyesen megkezdte a bizalmiférfi- 
rendszer kiépítését s az eredmény eddigelé 
ha nem is kielégítő, de a jövőre nézve 
biztató. Az első ülésen képviselve volt 
22  üzlet, a másodikon 2 6  üzlet, a harma
dikon 3 6  üzlet.

Minden üzletet a legerélyesebben figyel
meztetünk, hogy képviseltetésről gondos
kodjon, mert csak úgy vagyunk képesek 
a kávéssegédek jövőjét megalapozni.

Bebel-iinnepség. A budapesti kávéházi 
alkalmazottak a szakegylet helyiségében 
impozáns Bebel-ünnepélyt rendeztek. A 
szakegylet körhelyisége szépen fel volt erre 
az alkalomra díszítve s Bebel arcképét arany 
babérkoszorú övezte. A dalárda éneke után 
Buchinger Manó tartott ünnepi beszédet, 
amelyben egy órán keresztül méltatta Bebel 
érdemeit, vázolta életét a munkásmozgalom
mal kapcsolatban. Az előadás nagy hatást 
tett a jelenlevőkre. Az ünnepély alkalmából 
a következő sürgönyt küldték Bebelnek 
100 aláírással:

«Még sokáig mutasd a világ munkásságá
nak egy igazi szociáldemokrata példáját.»

A Marseillaise fejezte be a szép ünnepélyt.
Az újpesti kávéházi alkalm azottak  

szakcsoportja március 11-én, reggel tar
tott értekezletén — amelyen az újpesti 
kávéházi alkalmazottak nagyobb része meg
jelent — megalakult. Az értekezlet kimon
dotta, hogy csatlakozik a budapesti kávé
házi alkalmazottak szakszervezeti mozgal
mához s mint a szociáldemokrata párt 
tagjai, az újpesti pártszervezetnek a kávé
házi alkalmazottak csoportját képezik. A 
vezetőséget a következőképpen választották 
meg : elnök Friedlánder Sándor, pénztárnok 
Szidon Adolf, ellenőr Gebhardt Pál. Szakma- 
bizalmiférfiak: Jelűnek Ede és Szabó Mik
lós. Az uj szakcsoport hetenként tart össze
jöveteleket s bizonyára erős és kitartó 
munkával rendezni fogja az újpesti kávé
házi alkalmazottak viszonyait.

Taggyűlés. Március hó 9-én igen sike
rült értekezletre gyűltek össze a szabadszer
vezet tagjai, amelyen a következő határo
zatok hozattak:

1. A befolyt 20 fillér heti járulékokból 10 
fillér megmarad törzsalapnak, 8 fillér fordit- 
tatik agitációs kiadásokra, 2 fillér az orszá
gos ellentállásra.

2. A bizalmiférfi-rendszer kiépítése, mint 
legfontosabb ügy, haladéktalanul megkez
dendő.

3. A paritásos közvetitőről vita indítandó.
4. A szervező bizottság 4 taggal kiegé

szíttetett.
Ugyanezen értekezlet határozta el, hogy 

a kávéssegédek zászlóval vonulnak fel az 
összmunkásság márciusi ünnepélyén s hogy 
a betegsegélyző-választásokra az igazolványt 
kivéve a szervezett munkásság listájával 
szavaznak.

Nyilatkozat. Alulírott kijelentem, hogy 
egy izgatott pillanatban szakegyesületünk 
pénzbeszedőjét akaratomon kívül megsér
tettem, ezért bocsánatot kérek s Ígérem, 
hogy a jövőben szervezett munkáshoz mél
tóan fogok viselkedni szaktársaimmal 
szemben. Králl Artur, s. k.

főpincér.

KRVÉSSEGÉDEK ROVRTR
Kell ennél töb b ? A volt Gebauer-féle 

üzletben (Üllői-ut és Ferenc-körut sarok) 
jelenleg Rapszky Zsigmond ur, az Erzsébet- 
hid Kávéház hitbuzgó volt tulajdonosa, a 
gazda. Rapszky ur naponta kopottá térdeli 
a nadrágját a józsefvárosi templomban, 
olyanokat sóhajt Szűz Mária és Jézus 
Krisztus képei felé, mint egy gőzmozdony 
s imádkozik annyit mint tiz jezsuita szerzetes 
— ez azonban egy csöppet sem akadályozza 
az istenes embert abban, hogy a pincérekkel 
a legkomiszabbul ne bánjon. Sőt heti 
12 koronával traktálja őket, kijelentvén — 
valószínűleg Szt. Antal sugalmazására, hogy 
aki többet mer kérni, azt kizáratja az ipar- 
társulattal Budapest területéről.

Történt a legutóbbi napokban, hogy 
egyik főpincérét elbocsátotta. Ez a fő
pincér az Ő jótállására  hitelezett közel 
80 koronát egyeseknek s mikor a főpincér 
azt reklamálta, Rapszky mester felhajtott 
egy kupica pálinkát, elmorzsolt egy
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Miatyánkot s kijelentette, hogy neki semmi 
köze a dologhoz.

Ennyit a kitűnő viszonyokról a budapesti 
piacon. De most jön a java. A főpincér 
— aki egy üzletben 10 éves bizonyítványt 
tud felmutatni — panaszt tett Némái Antal
nál, az ipartársulat elnökénél, részben a 

jótállás miatt, de a 12 koronás fizetéseket 
is bejelentette.

Némái Antal ur kijelentette, h o g y  ő  ezen  
n em  tu d  s e g íte n i .

Nos, az ipartársulat kijelentette, hogy a 
munkások sérelmeit orvosolni fog ja .

Kijelentette, hogy a 14 koronás fizetéseket 
meg kell adni a munkásoknak.

Rapszky Zsigmond pedig tagja az ipar
társulatnak s N é m á i A n ta l n e m  tu d  
s e g íte n i?  1 Budapesti kávéssegédek, kell 
ennél több? Kell-e bővebben bizonyítani, 
hogy a kávésok nem tudnak, nem akarnak 
segíteni a munkások bajain? Kell-e ezek 
után bővebben bizonyítani, hogy a kávésok
kal együtt munkásmozgalmat csinálni — 
legenyhébben szólva: őrültség!?

Személyi hirek. Neumann Izidor 30 
éves volt pincér és volt kávés ellen a Singer 
Testvérek cég feljelentést tett, hogy a neki 
átadott 800 korona értékű bútorokat eladta 
és az összeget saját céljaira fordította, azon
felül óvadék céljára felvett 800 korona pénzt 
elsikkasztott és megszökött. A rendőrség 
keresi. Bővebb felvilágosítások kaphatók 
Kazinczy-utca 11 sz. (Kávésipartársulat és 
Kávésok Szövetsége), ahol az útiköltséget 
kapta Amerikába. — A púpos Boldizsár 
megkapta a zamekot a kutyaólból. Pedig 
hűséges házőrző eb volt. így bánnak a 
kávésok még a legnyalakodóbb komon
doraikkal is. — A rendőrségen W eiszjenő 
feljelentést tett Radó (Rosenfeld) Mór kávés 
ellen, aki több ezer koronát csalt ki Weisz- 
től. Radót nem lehetett kihallgatni, mert a 
fővárosból eltűnt. A budapesti törvényszék 
vizsgálóbírója ma elfogató parancsot adott 
ki Radó ellen, aki azonban már aligha 
kerül rendőrkézre, mert Amerika felé vette 
az útját.

Az öröm tanya áldozatai. Az Ámor- 
kávéházban az éjjeli személyzet, amidőn a 
szervezetbe való belépésre őket felszólítot
ták, ezt egyenesen megtagadták. Maga az 
élet a legjobb agitátor. Pár napra rá az 
egész éjjeli személyzetet leváltatta a mun
káltató, mert egy tiszteletreméltó női egyéni
ség, aki ama kávéházban szereplő Vénusz 
oltárának hivatott papnője, panaszt tett elle
nük. így gázolhat ma egy prostituált nő 
is egy kenyérkereső családapa exisztenciá- 
ján. Lehetséges volna-e ez, ha a kávéházi 
pincérek között meg volna az összetartás, 
kérdezzük önöktől, tisztelt elbocsátott szer
vezetlen munkás urak?

Pincérlányokról. Minden változtatás 
nélkül közöljük az egyik kecskeméti lap 
cikkét a bennünket oly közelről érdeklő 
kérdésről.

«Nem helyeselhető eléggé az az erély, 
amelylyel rendőrségünk a magukról meg
feledkezett pincérlányok nyomába lép. Ta
gadhatatlan, hogy ily hölgyekkel városunk 
szinte el van árasztva; alig van néhány 
olyan korcsmahelyiség Kecskeméten, ame
lyik a titkos ház gyanúja alatt ne állna — 
sokszor a korcsmáros tudtán kívül is. Elég 
szomorú állapot. Az erkölcstelen pincér
leányok, kik rendőri felügyelet nélkül űzik 
csúnya életmódjukat, valósággal rákfenéi a 
társadalomnak, kijátsszák legtöbbször saját 
gazdájukat is (?), aki nem tud, illetőleg 
nem akar tudni a pincérleány erkölcstelen 
életmódjáról. A rendőrség is csak «in 
flagrantb a tettenérés esetén léphet közbe. 
Pedig de könnyű lenne egy kis «revizió» 
vagy razzia utján kiegészíteni azt a mun
kát, amit a rendőrség kellő szigorral ugyan, 
de mégis hiányosan végez. Ha kikérdeznék 
a pincérleányok kilencven százalékát, hogy 
miből tartja fenn magát, megállapítható 
lenne, hogy a szolgálatukért kapnak havi 
20 koronát és kosztot, «ebből» fizetnek 
havi 30 korona lakbért és ruházkodnak, 
sőt másra is telik — szóval, náluk még 
ekszisztál a bibliai szegény asszony kifogy-
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hatatlan — korsója. Ma, mikor a busás 
borravalók korszaka lejárt, tudjuk, hogy 
honnan telik mindez. Tegnap is letartóz
tatta a rendőrség Varga Ilonát és feljelen
tette Weisz Jolán és Madarász Anna pin- 
cérnó'ket korcsmái kihágás miatt. Kézen 
fekvő dolog és köztudomású, hogy a 
szemrevaló pincérleányok alkalmazása (hogy 
ne mondjuk áruba kínálása) a korcsma
vendégek fogadására való és igy nem is 
csodálható, hogy napról-napra annyi éjjeli 
botrány történik. Nagyon csodáljuk a rend
őrség türelmét és kitartását, de reméljük, 
hogy nem sokáig késik egy főkapitányi 
rendelet, mely korcsmában nőszemélyek 
alkalmazását eltiltja és csak férfipincérek 
alkalmazását engedi meg. Ezáltal előrelát
hatólag a kihágások száma és a városi 
kórház forgalma legalább 50 százalékkal 
csökkenne.*

A ku ty aó l term ése . Hoffmana Lajos 
pincér, a Váci-köruton Burger Artur nevű 
társával együtt Schlesinger Henrik éksze
rész kirakatából egy 3400 koronás butont 
lopott el s az igy szerzett pénzt elmulatták.

Ezeket az állapotokat eredményezi az a 
politika, amelylyel a kávésok közvetítőjé
ben az ismeretlen senkiháziakat előnyben 
részesítik a régi budapesti pincérek fölött. 
Ezek beözönlenek Budapestre s a köz- 
biztonság sínyli meg. Hát csak csinálják 
tovább, a levét csak az ipar fogja meginni.

H ázasság . Hacker Sándor szaktárs 
házasságot kötött Szigall Etelkával.

W e n n in g er R e z ső k é , Wenninger Jó 
zsef szaktársunk 5 éves fiacskája husvét 
vasárnapján, hajnalban meghalt. A szak
társak részvéte enyhítse a szülők nagy fáj
dalmát.

KÁVÉFŐZŐK ÉS KOMYhflLEQÉNYEK 
ROVRTR

Értesítés.
A kávéfőzők szakagyesületének elnöksége 

értesíti a kávéfőzőket és konyhalegényeket, 
hogy a kávéfőzők szakegyesülete ez év ápri
lis hó 1-től hivatalosan megkezdte működé
sét VII. kér., Nagydiófa-utca 3. sz., I. eme
leti helyiségében. Felhívjuk a szaktársainkat, 
hogy keressék elő tagsági könyveiket s 
mielőbb jelentkezzenek, hogy a rendszeres 
munkát mielőbb megkezdhessük. Azok a 
szaktársak, akik tag jai voltak az egyesület
nek:, de tagsági könyveik hiányoznak, szin
tén szíveskedjenek mielőbb jelentkezni, mert 
nagyon sok tagnak a könyve az egyesület
ben van, hogy azokat ott átvehessék.

De kérjük azokat a szaktársainkat is, 
akik még nem voltak tagjai a Budapesti 
kávéfőzők szakegyesülelének, hogy mielőbb 
jelentkezzenek tagfelvételre.

*

Amidőn a fentiekről értesítjük a t. szak
társainkat, nem mulaszthatjuk el annak a 
megállapítását, hogy szaktársaink létérdeke 
megköveteli azt, hogy minél előbb a kávé
főzők és konyhalegények túlnyomó több
sége tagja legyen a Budapesti kávéfőzők 
szakegyesületének, mert csak úgy lesz lehet
séges egyrészt az, hogy mielőbb külön- 
helyiséget bérelhessünk, másrészt szükséges 
az egyesület gyors megerősítése azért, 
hogy az mielőbb megfelelhessen részben 
kulturális, másrészt tagjainak anyagi és 
védelmi hivatásának.

Minden kávéfőző és konyhalegény, aki
ben él a jobblétre való törekvés, akiben 
csak egy szikrája van a testvériségnek, az 
egymásiránti szolidaritásnak, az tagia lesz 
a kávéfőzők szakegyesületének, mert aki 
nem esett a feje lágyára, annak tudnia 
kell, hogy a munkásember egymagába 
gyenge arra , hogy magának s családjának

jobblétet tudjon teremteni. De ha az egye
sek összaállnak, egyesülnek, akkor erősek 
lesznek arra, hogy gazdasági érdekeiket 

javíthassák és megvédelmezhessék azokkal 
szemben, akik arra törekszenek, hogy a 
munkás minél kevesebb bérért, minél többet 
dolgozzék s minél türelmesebb legyen. 
Egyesületünk kultúrát s jobblétet akar biz
tosítani tagjai számára egyrészt, másrészt 
kötelességtudó j ó  munkaerőt, akik minden
kor öntudatos, szervezett munkáshoz mél
tóan megállják helyüket a munkánál, de a 
szervezetnél is.

F e ls z ó lítá s ! A k á v é fő z ő k  sz a k eg y e-  
s i ile tén e k  e ln ö k s ég e  fe ls z ó l ít ja  m in d 
a z o k a t  a  s z a k tá r s a k a t ,  a k ik n é l  az  
eg y esü le t kön y v táréibó l k ö n y v e k  v a n -  
n a k ,  azt h a la d é k ta la n u l h o z z á k  be 
az  eg y esü le t  h e ly is é g éb e  s a d já k  élt a  
t i t k á r n a k .

E lv á r ju k , h o g y  a  t. s z a k tá r s a k  e  
fe ls z ó l í t á s n a k  a n n á l  i s  in k á b b  e leg et  
te szn ek , m e r t  k ö z v a g y o n ró l v an  szó .

Az elnökség.
Nyilvános gyűlésünk. A budapesti 

kávéfőzők és segédmunkások múlt hó ló-án 
két gyűlést tartottak abból az alkalomból, 
hogy a tizenöt hónap óta felfüggesztett 
szakegyesületnek újból való működését a 
belügyminiszter megengedte.

A délutáni gyűlést a Klauzál-téri Concor- 
dia élelmezőszövetkezet éttermében, az estit 
a Dohány-utcai «Zala»-kávéházban tartották 
mintegy ötszáz munkás jelenlétében.

Mindkét gyűlés elnöke Nagy István, jegy
zői Zilahy és Guttmann elvtársak voltak. A 
gyűlés napirendjét: «Az egyesülési jog és 
a kávéházi konyhai munkások gazdasági 
helyzete», Schönherr József elvtárs fejte
gette nagy tetszést keltő beszédben.

Beszédében a többek között a követke
zőket mondotta :

Ha jogállamban élnénk, nem történhe
tett volna meg, hogy alaptalan vádak miatt 
mintegy 1200 becsületes munkást meg- 
foszszanak egyesülési joguktól és össze
gyűjtött filléreiktől, melyet segélyezésre és 
kultúrájuk fejlesztésére fizettek be. A mun
kásság gazdasági és kulturális érdekeinek 
megvédésére csak egy ut és mód van és 
ez az osztályharc alapján való szervezke
dés. A kávéfőzők túlnyomó többsége a 
kávésok és a rendőrség minden üldözése 
ellenére is megmaradt szervezett munkás
nak s csak ennek tudható be, hogy min
den ellenük indított sárga- és huligánmoz
galmat visszavertek.

Vágó Béla elvtárs nagy derültséget keltő 
beszédben leplezte le a már hetek óta 
vajúdó újabb sárga-mozgólódást. Felhívta 
a megjelenteket, hogy készüljenek a beteg- 
segélyzőpénztár közgyűlési kiküldötteinek 
választására, hogy ott is a szervezett mun
kások győzzenek.

Felszólalt még Czvetánovits elvtárs is, 
aki szervezkedésre és kitartásra hívta fel a 
megjelenteket. A gyűlés végül a következő 
határozati javaslatot fogadta e l :

Kimondja a kávéfőzők és konyhalegények 
március hó 16-án tartott nyilvános gyűlése, 
hogy:

1. A kávéfőző- és konyhalegény-munká- 
sok elitéinek minden olyan mozgalmat a 
szakmában, amely a munkaadók «jóindula- 
tára» támaszkodva s az osztályharc alap
járól letérve hangoztatja a munkások érde
keinek megvédését.

2. Tisztában vannak a gyűlésen megjelent 
szervezett kávéfőzők és konyhalegények 
azzal, hogy gazdasági és kulturális érdekei
ket csak úgy és akkor védelmezhetik meg, 
ha továbbra is az osztályharc alapján álló 
szociáldemokrata pártban szervezett mun
káspárthoz tartoznak s ha annak a mun
kásság érdekében történő törekvéseit ere
jükhöz mérten mindenkor támogatják.

Végül elvárja a gyűlés a jelenlegi és a 
jövő mozgalom irányítóitól, hogy a szakma 
munkásai érdekében mindent elkövetnek 
arra nézve, hogy a munkáltatókkal, ha erre 
megvan az alkalom, egyezség jöjjön létre, 
amit a szakma érdeke is megkövetel. E

munkában a mozgalom irányitóit a szerve
zett kávéfőzők és kávéfőző legények minden 
erejükből támogatják.

F ig y e lem , k á v éfő ző k  és k o n y h a 
leg én y ek . Szaktársak! Kávéfőzők és 
konyhalegények részére minden hétfőn d. u. és 
este 8 órakor szakegyleti helyiségünkben 
(VII., Nagydiófa-utca 3, I. em. 9) felolvasó 
vitát retidezünk. Felhívjuk szaktársainkat, 
hogy agitáljanak a hétfői összejövetel érde
kében, hogy azon minél többen résztvegye
nek. A vezetőség.

E ljeg y zés. Batta Ferenc és Kvéberger 
Erzsiké jegyesek.

J ó  sz a k em b er jó eszközökkel dolgozik 
és ha ilyet akar, úgy csakis a 60 év óta fenn
álló C. F. Mayerhofer cég elismert legjobb 
fagylaltgépét és kávészürőjét használja, 
melynek hirdetése lapunkban található.

Felelős szerkesztő : Vágó Béla. 
Kiadja : a lapbizottság.

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

I TCIS- és h ó ly a g b a jo k n á l , k fts z v é n y n é l, c z u k o r-  
b e te g a é g n é l és h u ru to s b á n ta lm a k n á l kitűnő hatású. 

T e r m é s z e te *  v a s m e n te i s a v a n y u r ls .

L Kapható ásványvizkereskedésben vagy a Szinye-Lipéczl 
8alvator-forríís Vállalatnál Budapest, V Rudolfrakpart 8.

— ■ ■ --------  - J

K ecsk em éten  az O tth o n  - sz á llo d a  
és kávéházi v á lla la t é lé re  m eg b íz h a tó , 
ó v a d ék k ép es  és sza k k ép z ett üzlet
v e z ető  kereste tik . A pályázni kívánóknak 
bővebb értesítést ad Csősz Jó z s e f  ipartes
tületi jegyző Kecskeméten. A megkereső 
levélben az életkor, családi állapot, jelenlegi 
alkalmazás és a nyújtható óvadék nagysága 
stb. közlendő.

legyen cipőjükön, mert zajtalan, 
rugalmas járást okoz és az ide
geket kíméli. Páratlan tartóssága 

gazdaságossá teszi.

P S T* Mindenütt kapható.
ügyeljünk a „Palm a" védjegyre.
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Még a vendéglők és kávéházak legk itű n őbb  konyháiban is ma m á r  a

Magyarországi Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1910

Szaktársak!
Adjunk Moskovits anató
miai cipőgyár-kiállításra 
szóló tiszteletjegyeket 

minden vendégnek. 
Minden 1000 látogató után 
3 korona a munkanélküli 

alapra.

M U ^ Ű N l í > B U Z Í Á Í F U « ö O

BUZIÁSI PHDNiX^T
Ü D Í T — G Y Ó G Y Í T .
Budapesti fő raktá r: VI., Eötvös-utca 44. Telefon 8 6-35.

I z  igen tis zte it p i n c é r  u r a k  szives figyelm űje!

a

bor, pezsgőhöz logjobb ital. Orvosilag ajánlva mint 
----------------  nyáikaoldó és hugyhajtó h a tá s ú .-----------------

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

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.

A magyar pincérség első és egyetlen 
önálló pénzintézete, független minden 
más pénzintézettől. Óvadékot azonnal
folyósít. Nincs heti üzletrész. Leszámo
lás azonnal. Beiratáshoz 30 K. szükséges.

Ügyvezetőigazgató: Fenyves Henrik.

Pincérek figyelmébe!
Az elismert l e g j o b b  és l e g t a r t ó s a b b

PINCÉR-CIPŐK

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 raktára . 
m Saját szivarszipkagyár. m

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

----------- T E L E F O N  1 5 2 - 2 8 . -----------

PVtnmvTftl tem ?« ásványvize hasznot Ma) ttvégyz*vsrokfi« 6s 
s m ta tá s! RSfcázsáeakoál. A legtlsztáhb és ta o  jászság, se bb asztok!
és borvtz. — Hatható« szemjesiUaptté. — óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
így ék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést la szállít «

S et. L u k á c s f f lrd ő  K u t v á l l t U t  B u d á n *

Szolyvaí és Luhi Erzsébet
égvényes savanyuvizforrások. 

Különleges szer gyomorbaj 
:: és köszvány ellen. ::

Természetes ásványvízforrások.
Orvosi szaktekintélyektől legmele

gebben ajánlva köszvény, hólyag és 
vizeleti szervek bántalmainál, vese
bajoknál, cukros hugyár, a torok és 
tüdőszervek bajainál, epekő-és gyomor
megbetegedéseknél. Egészségeseknek 
kitűnő izü, igen üdítő ásványvíz bor, 
cognac vagy citromsavval vegyítve 
Csira- és vasmentes.

Megrendelhető: az Uradalmi ásvány
vizek bérlősógénél, Szoiyva (Beregm.)

C. F. Mayerhofer
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