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Magyarországi

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

Utolsó vonaglások.
Választanak Magyarországon. Aki egy 

csöpp előrelátással bir, az bizonyos abban, 
hogy a választás akárminő eredménynyel 
is végződjék — megoldást nem fog hozni. 
A mai választási rendszer alapján össze
csődült pártoknak se kormánya, se ellen
zéke életképes parlamentet annyival ke
vésbé fog létrehozni, mert eddig a parla
ment elzüllését és sokszoros szétkergetését 
az okozta, hogy vonakodott a választási 
reformot végrehajtani, másodszor pedig, 
aki tudja az ország igazi állapotát és a 
nép igazi hangulatát, az azt is tudja, hogy 
ha ez a parlament hamarosan napirendre 
nem tűzi a választási reformot, az ország 
fenekestül felfordul. Fenekestől felfordul 
pedig az elviselhetetlen nyomor miatt s 
amiatt, hogy az általános, titkos választójog 
nemcsak a munkásság, de a polgárság és 
a kisgazdák sürgős követelésévé is kezd válni.

Az általános, titkos választójog követe
lése óriási visszhangot keltett az országban. 
S állapítsuk meg nyugodt lelkiismerettel, 
hogy ez kizárólag a szociáldemokrata párt 
érdeme. Egy polgári képviselőt se hallgat
tak meg nyugodtan, de a mi gyűléseink 
az egész ország osztatlan érdeklődését s 
rokonszenvét kötötték le. Soha még igy 
szociáldemokrata gyűlések nem sikerültek, 
jelöltjeinkre virágokat dobáltak a legvesze
delmesebbnek mondott kerületekben; ahová 
soha be nem tehettük a lábunkat, ott dia
dalmasan emelkedett fel a szociáldemo
krácia.

Ha őszinték akarunk lenni, ez nemcsak 
a szociáldemokráciának szólt, hanem első
sorban az általános, titkos választójognak 
s annak a bátor és okos következetesség
nek, amelylyel pártunk két évtizede kitar
tott a ma már világosan látott egyetlen 
megoldás mellett s lankadatlan agitációjá- 
nak, amelylyel ezt a köztudatba kitöröl
hetetlenül bevitte.

Ezzel érkezett el az ^intelligens és érett 
szavazó polgárok* uralmának vége. Azon 
nagybirtokoscselédekének, akiknek az ural
mát a katona- és csendőrszurony, a bankó, 
bor, sör, pálinka és a hivatalos terror 
hozta össze. Az alkoholos hányadékkal 
kevert gőzölgő embervér utoljára nyomta 
rá pecsétjét a tudatlanság, a demagógia, 
az alázat és gyengeség parlamentjére, 
amely gazdaggá tette a mágnásokat s a 
nyomorba és háláiba döntötte a munkál
kodó milliókat.

Az igazi munka most fog elkövetkezni. 
Most kell a szociáldemokrata pártnak 
összeszedni az erejét, hogy ezzel a saját 
érdekének a tettekkel támogatott felismeré
sére még jobban rászorítsa a polgárságot, 
a kisgazdákat és az ipari és földmives- 
proletariátust. És ebben a küzdelemben egy 
szálig talpon kell nekünk is állni, szociál
demokrata kávéházi munkásoknak. Kérdez
zük tőletek most, elvtársak, hát ne politi
záljunk? Mikor a legigénytelenebb ember 
is lázban ég az ország jövő sorsa miatt, 
mikor minden ember érdeklődve keresi 
azt a legjobb utat, amely a mostani meg
alázó szolgaságból s nyomorból kivezeti 
az országot, akkor csak vegyük elő a 
sárga receptet, amelynek értelmében a 
kávéházi munkásoknak csendesen szem
lélődni kell, de cselekedni ne merjen,

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én

mert ez nem tetszik a munkáltatóknak? 
Hát kussoljunk, legyünk békés állatok, kik
nek a magyar emberek dolgához és sorá
hoz semmi közünk? Hát mi nem vagyunk 
emberek húsból, vérből, gondokkal és 
küzdelmekkel, nem vagyunk adófizető pol
gárok és katonák, nem érezzük-e az ország 
helytelen kormányzásának átkait szolga
ságunkon s a drágaság okozta nyomorun
kon — s csak hallgassunk, tűrjünk, mert a 
kávéházi munkásnak nem szabad poli
tizálni ?

Ez lehet jó állatoknak vagy állati ala- 
csonyságra sülyedt embereknek, de nekünk, 
öntudatos, felvilágosult, önérzetes munká
soknak nem. S valameddig tudjuk, hogy 
két kézzel dolgozó munkások vagyunk, 
helyünk a proletárok pártjában, a szociál
demokrata pártban van!

A szervezett kávéssegédek, kávéfőzők és 
konyhalegények eddig is kivették a részü
ket — a legveszedelmesebb helyeken — 
az összmunkásság küzdelméből. Kivesszük 
ezután is és mialatt kötelességtudó katonái 
maradunk pártunknak, egy szivvel-lélekkel 
fogunk vele együtt küzdeni a jövő jobb s 
boldogabb Magyarországáért: az általános, 
egyenlő és titkos választójogért.

S Z E M L E .

A szegény sárgákról«
Valóban csak a részvét hangján írhatunk 

ártatlan s ártalmatlan ellenségeinkről, az 
árva sárgákról. Ezek a szegény sárgák 
még nagyon halványak. S ugylátszik nem 
tudnak zöld ágra vergődni.

Május hónapban kiadtak a főpincérek, 
pincérek, kávéfőzők s konyhalegények szá
mára «rangkülönbség» nélkül egy kiált
ványt, amelyben mindenkinek tudomására 
adták, hogy a sárga egylet (ahol több 
becsülete van a kávésnak, mint a munkás
nak) alapszabályait a belügyminiszter jóvá
hagyta. És várták, no most ropog-szakad 
minden, a vörös egyesület összeomlik s 
lesz egy hatalmas, nagyszerű sárga egylet. 
De mi történt? A kutya se törődött a mi 
derék sárgáinkkal s az öreg Safáry egyebet 
se tett, mint a Csengeri-utcai tanyán napon
ként olvasgatta, hogy apad le a sárgák 26 
tagból álló döbbenetes tábora 18-ra, majd 
11-re és igy tovább. Törték a fejüket, mit 
kellene csinálni? Nagy kesergés után végre 
rájöttek, hogy főpincéri értekezletet kell 
tartani, mert ha van a világon egy ember, 
az bizonyára Bereczki Lajos, aki ki fog ja  
vívni a főpincérek győzelmét. Nagy vita 
folyt ezen kérdésről az István főhercegben 
s a jelenvolt 5 főpincér áperte megmon
dotta, hogy csak abban az esetben csatla
kozik hozzájuk, ha a sérelmeiket orvosolni 
képesek lesznek. (Szépen fogják majd or
vosolni.)

Ezután a nagy mozgalom után egy kis 
baj történt. A Csengeri-utcai tanyáról a 
korcsmárosné eg y s z erű en  k ih a j ít o t ta  
ő k e t ,  tehát uj tanyáról kellett gondoskodni. 
Keresgéltek, keresgéltek, végre ráakadtak. 
A zsák megtalálta a foltját. Felütötték a 
még mindig «ideiglenes» sátorfát a sztrájk
törő Gruits Györgynél, a Magyar Király
vendéglőben. A hónap végén azután újra 
nekirugaszkodtak s újabb értekezletet tar
tottak a Magyar Királyban.

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

Itt elsősorban volt vagy másfél tucat 
főpincér, pincér, kávéfőző és konyhalegény 
összeszedve s itt először valami n a g y  
b ü d ö sség  tört k i. Tudniillik tisztviselők
ről lett volna szó s a vezérek kijelentették, 
hogy nincs pénz. Egy tapintatlan konyha
legény ekkor megkérdezte, hogy mi van 
azzal a pénzzel, amely a bálban befolyt s 
ugyanezt firtatta az alelnök is, Nagy Károly. 
Hát bizony a vezérek kijelentették, hogy 
sok volt a kiadás és a dohány elfogyott, 
d e  a z ér t rész le tes  e ls z á m o lá s  n em  
történ t. Hm, hm, erről még csevegni 
fogunk, erkölcsös sárgák.

A másik nevezetes büdösség az volt, 
hogy Falatkay igen keserűen bejelentette, 
hogy a  k á v é s o k  k u ty á b a  se  v esz ik  
ő k e t . Nem tárgyaltak velük, nem tárgyal
tak róluk s jelenleg szó s e m  leh et  a r r ó l ,  
h o g y  v a la m i r e n d e s  m o z g a lm a t c s i
n á l j a n a k . Majd t a lá n  őszszel. így lehe
tetlen dolgozni. Ez az, tisztes sárgáink, 
csak bizakodjatok továbbra is Upor és 
Brückékben, fogtok ti még bagóért táncolni.

A harmadik büdösség az volt, hogy az 
eddigi titkárjuk, Bayer, f a k é p n é l  h a g y ta ; 
őket. Felajánlották a titkárságot (persze 
ingyenesen) Falatkaynak s ez nem fogadta 
el. Felajánlották a tolvaj Farkas Józsefnek , 
de még ez se fogadta el. Végül a felpofo
zott Kővári elfogadta. Gratulálunk a kitűnő 
erőhöz.

Végül kandidáló bizottság lett kiküldve, 
de itt is összemarakodtak, mert a sárga 
pincérek nem akartak elég kávéfőzőt be
venni a választmányba. Ez az úgynevezett 
«egyesült éröv e h .

Ez volt a sárga mozgalom májusi mér
lege. Fogadják őszinte részvétünket. Az 
undor kifejezését pedig egyelőre elhagyjuk, 
mert senkik és semmik. Undorodni csak 
valamitől lehet.

HIVATALOS RÉSZ.
A Budapesti kávéssegédek szak

egylete (VII., Nagydiófa-utca 3., I. 9. Tele
fon 21—60) május hó elseje óta folytatja 
működését s a vezetőség, amelynek első 
célja az, hogy a szakegyletet a régi dicső
ség magaslatára emelje, meg van arról 
győződve, hogy a budapesti kávéssegédek, 
akik nagyon jól tudják, hogy a helyzetük 
mikéntje attól függ, hogy vájjon erős-e ez 
a szakegylet vagy gyenge, támogatni fogják 
a szervezkedés nehéz munkájában s abban, 
hogy a szakegylet emellett eleget tehessen 
alapszabályszerü kötelességeinek s adhas
son : k é n y e lm e s  eg y leti h e ly iség et , 
k ö n y v tá r t , o k ta tá s t, s z a k la p o t , r e n d 
k ív ü li  és  m u n k a n é lk ü l i  seg é ly t , j o g 
v éd e lm e t, in g y en es  és  g y o r s  e lh e ly e 
zést, p a n a s z o k  orvos lásé it, é n e k k a r t  s 
v ig a lm a k a t .

Ma minden budapesti kávéssegéd tagja 
a szakegyesületnek. A tagsági dijakat 
annyival inkább be kell fizetni, mert ellen
eseiben igényjogosultságukat elveszítik, 
aminek a jövőben igen kellemetlen követ
kezményei lesznek. Támogassuk az egye
sületünket, hogy az is támogathasson ben
nünket.

A tisz tv iselők . A Budapesti kávéssegé
dek szakegylete vezetősége az egyleti élet 
zavartalan lebonyolítása érdekében három 
tisztviselőt alkalmazott.
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A t itk á r i  teendőket Vágó Béla végzi. 
A levelezések, panaszok felvétele s elinté
zése, tagfelvétel és az egyesületi adminisz
tráció vezetése tartozik a hatáskörébe.

Az e lh e ly ez ésse l Brucker Emilt bízta 
meg a választmány.

A p én zb esz ed és i Hanisch Pál végzi.
A bizottságok . A választmány a tag- 

felvételi bizottságba a következőket válasz
totta: Brucker Emil, Berger Béla és Braun 
Vilmos. Aki tag akar lenni, annak legkeve
sebb egy évi kávéházi bizonyítvány birtoká
ban jelentkeznie kell a titkárnál a hivatalos 
órák alatt. Háznagyok lettek: 1. Klein
Samu, II. Jelűnek Ede.

K ö n y v tá ro s sá  a választmány Fodor 
Pált választotta meg. Ellenőrök: Braun 
Hugó és Szalaminka János. A könyvtár 
használatáról a szaktársak értesítve lesznek, 
mert a könyvtár még rendezés alatt áll s most 
még egyszer s utoljára felhívjuk ama szak
társakat, akiknél a Budapesti kávéssegédek 
szakegylete k ö n y v tá r á b ó l k ö n y v ek  v a n 
n a k ,  azokat nyolc nap leforgása alatt 
annyival is inkább szolgáltassák be, mert 
ellenesetben szervezeti időn a legszigorúb
ban leszünk kénytelenek velük szemben 
eljárni, leg u to lsó  esetben  p e d ig  a  tö r 
vén yes ú tr a  t e r e ln i a  dolgot.

A  m u n k a n é lk ü liv é  vált szaktársakat 
szigorúan figyelmeztetjük, hogy munka- 
nélküliségük mely a tagdíj fizetése alól 
felment — csak attól a naptól számítódik, 
mikor a szakegyletben ezt bejelentik és 
csak akkor marad érvényben, ha szombaton
ként jelentkeznek az ügyvezetőnél s nevü
ket beírják az ezen alkalomra rendelkezé
sükre álló könyvbe.

A tag  d i j a k  fiz eté se  körül a jelenben 
olyan anomáliák vannak, amelyet szó nélkül 
hagyni nem lehet. Egyes szerződéses üzle
tekben, ahol például négy munkás dolgo
zik, a pénzbeszedőnek sokszor ötször-hat- 
szor el kell mennie mig kifizetik a tag
dijakat. A vezetőség ezt a jövőben erélyesen 
fogja kezelni s az üzletekben meg kellett 
állapítani egy napot, amikor egyszerre fizet
nek s ezen határozatnak érvényt kell sze
rezni. Ahol ezt nem lehet végrehajtani, 
ott a vezetőség tudni fogja kötelességét.

s z e r v e z e t i ü g y e k
A bizalmiférfi-rendszer a gerince egy 

egészséges szervezeti életnek. Természete
sen nem az a bizalmiférfi az ideálunk, aki 
ur akar lenni mindenki fölött az üzletben, 
hanem aki pontos és intelligens munkájá
val példát mutat a többinek, az üzletben 
soha nem rendelkezik, de annál pontosab
ban informálja a vezetőséget az üzletben 
történtekről s a szaktársakat a szervezetben 
történtekről.

Hogy ezt a végtelen fontosságú szervet 
még rendesen nem tudtuk kiépíteni, annak 
igen nagy oka a szaktársak óriási és pél
dátlan indolenciája s lelkiismeretlensége. 
Ez tovább igy nem folyhat. Ha az összes 
szerződéses üzletekből nem leszünk képe
sek rendesen működő bizalmiférfit kapni, 
akkor a szervezet vezetősége megfontolás 
tárgyává teszi, hogy vájjon akkor, amikor 
a szervezet iránt kötelességtudó katonáink 
munkanélkül sétálnak, vájjon jogos-e, hogy 
azok élvezzék az üzletben dolgozás anyagi 
előnyeit, akik fütyülnek a szervezeti köteles
ségekre. A szervező bizottság még tesz egy 
kísérletet s ha szép szóval az agitáció és 
felvilágosítás eszközeivel újra nem megy a 
dolog, igen radikális elintézésben lesz a 
részük azon szaktársaknak, akik azt hiszik, 
hogy a havonta odadobott forint elegendő 
mindenhez. A mozgalomra nézve első
rangú fontossággal bir ha anyagilag erős, 
azonban nálunk nem a pénz a legfontosabb, 
hanem a lelkiismeretes katona. Legyenek 
nyugodtak, van eszközünk ahoz, hogy ezt 
keresztül is vigyük ! Most utoljára szólítjuk 
fe l  az üzleteket, leg y en  m in d en ü tt  
b iz a lm ifé r f i ,  mert a következmények nem 
fognak elmaradni.

Ki az igazi szervezett munkás. Nem
elég a szakegyleti járulék, nem elég az

ellentállás, amelylyel a pincér gazdasági 
érdekei alapját veti meg, mindez nagyobb 
jelentőséggel nem bir, ha az összmunkás- 
ság pártja nem bir elég erővel az ország 
dolgait a munkásság érdekében befolyásolni. 
Ezért kell minden proletárnak a szociál
demokrata párt tagjának lenni s igy a 
kávéssegédnek is.

Tehát csak az tekinthető valóban szerve
zett munkásnak, aki tagja azon kerületi 
nártszervezetnek, ahol lakik, megfizeti ren
desen a pártadót s nemcsak olvasója, de 
előfizetője is annak a lapnak, amelynek kü
lönösen mi kávéssegédek igen sokat kö
szönhetünk, a Népszavának, ami leghatalma
sabb harci fegyverünknek. Ne feledkezzenek 
meg arról a t. szaktársak, hogy a szervező 
bizottság ebben a tekintetben is igen alapos 
ellenőrzést óhajt gyakorolni.

Taggyűlések. A szakegyesület nyomán 
való alakulásával egyidőben a szervező 
bizottság is szükségesnek találta, hogy magát 
felfrissítse.

Május hó 20-án jól látogatott taggyűlésre 
jöttek össze a kávéssegédek, ahol alapos 
vitával foglalkoztak a szabad szervezet jövő 
kiépítésével és megválasztották az uj 
szervező bizottságot, amelynek hivatása lesz 
a szervezeti életet tovább építeni s a 
kávéssegédeket az osztálytudat alapján 
továbbra is megtartani s ezt tovább fej
leszteni.

Május hó 31-én és junius hó 2-án szinte 
jól látogatott taggyűlések zajlottak le, 
amelyeken sokszor jóakaratu kritikával, de 
mégis állandóan a jövő ténykedésével 
foglalkoztak a szaktársak, amely igen 
örvendetes jelenség.

Emellett a munkanélküli szaktársak  fog
lalkoztak belügyekkel.

Szennyes eljárás. Kovács Károly kávés
segéd a következő nyilatkozatot adta:

T. S. Péter Béla urnák
Budapest.

Ezennel elismerem, hogy a mai napon 
40, azaz negyven koronát előlegképpen 
felvettem, kötelezem magam 1910 május 
hó 9-én állásomat elfoglalni és a meg
állapodott feltételek mellett a még fel
veendő előleget hetenként 14 koronájával 
lefizetni.

Kovács Károly.
Természetesen Kovács Károly az állását 

el nem foglalta, a 40 koronát vissza nem 
fizette, hanem más állásba lépett. Ezt a 
hallatlan eljárást itt a nyilvánosság előtt 
meg kell bélyegeznünk s a szakegyesület 
részéről a legszigorúbb eljárás rövidesen 
meg fogja ̂  lepni Kovács urat, mert aki 
ilyesmit képes cselekedni, az nem való 
szervezett munkások közé.

Munkanélküli szaktársainkat nyoma
tékosan figyelmeztetjük, hogy a kisegítések 
alkalmával a heti ellentállási járulékot pon
tosan meg kell fizetni. A szervező bizott
ság kimondotta, hogy a szabad szervezettel 
szerződéses viszonyban lévő üzletekben 
csak ama szaktársaknak van joga kisegíteni, 
akik az ellenállással rendben vannak és 
ezt szigorúan keresztül is fogja vinni.

Éttermi segédek küzdelme. A ven
déglősöknél elharapódzott kutyaszövetségi 
őrület sztrájkba kergette a budapesti 
éttermi segédek nagyrészét s ha a harc 
nem fényes győzelemmel, csak becsületes 
visszavonulással végződött, annak oka az, 
hogy a belvárosi éttermi segédek nem 
csatlakoztak a sztrájkhoz. A sztrájk meg
egyezéssel végződött.

Ennek a megegyezésnek azonban csak 
akkor van értelme, ha az éttermi segéd elv
társak kellő erővel fenn tudják tartani szer
vezetüket, mert hogy a munkáltatók ki akar
ják az egyezséget játszani s fel akarják 
rúgni az egyezséget, az az első napokban 
kitűnt és igy a szervezet kénytelen volt 
teljes erővel fellépni egyes munkáltatók 
ellen s kényszeríteni őket, hogy a munká
sok jogait elismerjék. Az első roham három 
vendéglős ellen történt:

Bernhardt Ferenc (Aggteleki-u. és Rákóczi-

ut sarok). Ez az ur már megvonta mun
kásaitól a szabadnapot is. Vendéglőjét ki
zárólag szervezett munkások látogatják.

Trétik Emil (Andrássy-ut,Opera-vendéglő). 
Fogyasztóközönségének 75%-a szervezett 
munkás. Egyike a főuszitóknak.

Jáhtiné-\é\Q vendéglő (Király- és Valero- 
utca sarok).

Ez a három vendéglő legszigorúbb boj
kott alatt áll.

*

Mi, kávéssegédek, teljes erőnkből támo
gattuk a harcolókat. A sztrájk napján ki
adtuk a következő röpiratot:

Kávéssegédek! Testvéreink ! Az éttermi 
segédek gazdasági érdekeikért, gazdasági 
jobblétükért, a kollektív szerződésükért 
sztrájkba léptek. A kutyaszövetség Őrü
lete, a munkások rabszolgaságba vetése 
ellen megy ez a harc, amelyet minden 
erőnkből támogatni kell. Az egyik aljas 
uszító vendéglős azt a kijelentést tette, 
hogy a kávésszövetség kutyaólja fog 
sztrájktörőket szállítani.

Kávéssegédek! A mi becsületünk forog 
kockán! Ne legyen egyetlen kávéssegéd 
sem ebben a városban, aki aljas, testvér
gyilkos sztrájktörő munkára eszköznek 
odaadja magát.

Egész életében tartó becstelenség fogja 
azt a kávéssegédet sújtani, aki az étter
mieknél sztrájktörő lesz. Egész életében 
üldözni fogjuk, mint a veszett állatot, 
aki sztrájktörő lesz.

A kávéssegédek szervező bizottsága.
S nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, 

hogy alig volt egy-két magáról megfeled
kezett áruló a mi táborunkból, aki sztrájkot 
tört volna. Ezeket a piszok alakokat ezen
nel átadjuk a közundornak. Erdélyi borozó
ban sztrájktörő volt Jó n é is  L ő r in c  (Ribizl 
Pepi), Trenknél K o r c in  G usztáv , Magyar 
királyban G ru its  G yörgy . Állítólag a 
Wagner-étteremben a M occa-ktiv é liázbó l 
volt sztrájktörő, a Schuller-étteremben pedig 
a H o lz er -káv éh ázb ó l, a Várady-étterem
ben a hírhedt S te in er  H u g ó ,  a Mentőn 
kávés tört sztrájkot. A kutyaólból nem ment 
senki sztrájkot törni s a Várkert-kioszkban 
kerestek sztrájktörőket, de a szaktársak ki
rúgták a lélekvásárlót.

Megemlítendő még, hogy a hírneves 
B u c h a lt e r  is szállított az Erzsébet-kávé- 
házbeli tanyájáról sztrájktörőket. Egygyel 
több a rováson csirkefogó, még rád jár a 
rúd, ne félj.

Bécsi pincérek győzelme. Végre egy 
győzelmes pincérsztrájk. A bécsi vadászati 
kiállítás botrányai közé méltóképpen sora
kozott az, hogy a hírhedt Luna-parkban a 
pincéreket fényes feltételek között szerződ
tették, de ezen pontokat nem tartották be. 
Erre mindannyian, úgy a felszolgáló sze
mélyzet, mint a főpincérek sztrájkba léptek. 
A vendéglő a város tulajdona s konstatál
nunk kell, hogy a bécsi antiszemita község
tanácsosokban több tisztesség és humaniz
mus van, mint a mi modern izraelita szabad
kőműves kávésainkban, kik a «minden áron 
letiporni* elv alapján állnak, mert ezek 
szépen szóbaálltak a «lázadó» sztrájkolók- 
kal, tárgyaltak s a követeléseiket teljesítették. 
Erre a sztrájk véget ért. Természetesen a 
polgári lapok Magyarországon hűségesen 
leadták a következő kommünikét:

«A bécsi vadászati kiállítás területén 
lévő városi vendéglőben a személyzet 
sztrájkba lépett bérdifferencia miatt. De 
semmi zavart a sztrájk nem idézett elő, 
mert éppen ma érkezett a Luna-park 
részére 200 müncheni pincérnő, kiknek 
egy részét azonnal szerződtették a városi 
vendéglőbe.*
Nem is képzelik ezek másképp az ügyet, 

csak letiprással. Hogy jogos-e az a küzde
lem, van-e ok a sztrájkra, arról szó sincs, 
így látszik, hogy a pincérság másra, mint 
a saját erejére, nem támaszkodhat.



1910 3. oldalMagyarországi Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja

KflVÉSSEGÉDEK ROVRTR
A kiharapás újabb formája. A kö

vetkező levelet kaptuk: Ha valaki főpincér 
valahol és akar magának nyárra egy jobb 
üzletet szerezni és a régit is biztosítani 
akarja magának, úgy kérjen szimulált be
tegség alapján szabadságot és kérje meg a 
kávést arra, hogy ha egészséges, vegye őt 
vissza, biztos, hogy nem esik keresztül: a 
dolog tuti. Persze az ember az egészség 
helyreállítása cimén elmegy egy jó nyári 
üzletbe és sikerült 1000— 1500 forintocskát 
keresni, lehet az emberből korcsmáros, sőt 
talán háziúr is; ha azután, amit az ember 
előre nem lát, a szezon-üzletben nem felel 
meg, akkor csak az ügynöki honorárt ve
szíti, visszamegy a kávéshoz és jelenti, 
hogy egészséges, ez visszaveszi és nem 
törődik vele, hogy egy másik ember a kenye
rét veszíti ezzel a játékkal. Egy pincér.

A betegsegélyző pénztári válasz
tások az egész országban legnagyobbrészt 
a szervezett munkásság győzelmével vég
ződtek. Itt Budapesten is, ahol az igazgató
ságba csupa szervezett munkás került be. 
A kávéssegédek részéről a felügyelő bizott
ságba Keszey Flóris szaktárs került be, aki
nek a múltja biztosíték arra, hogy nem
csak az összmunkásság, de a kávéssegédek 
érdekeit is meg fogja ott védeni.

Segély. A kávéssegédek vigalmi bizott
sága id. Schönfeld Ignác szaktársnak, aki 
a kórházban sínylődik, 5 korona segélyt 
szavazott meg.

Győrfi József szaktárs, szakegyletünk 
elnöke, május hó 2ó-án tartotta esküvőjét 
Schwarcz Matild kisasszonynyal Alsó- 
lendván.

Berger Béla szaktárs folyó hó 11-én 
tartotta esküvőjét Müller Biri kisasszonynyal 
Budapesten.

Mártonffy Márton szaktárs junius hó 
8-án tartja esküvőjét Wolf Sarolta kis
asszonynyal Nagyváradon.

Pincérek fodrásza. Czillich Péter,
VI. kér., Kazinczy-utca 56. sz. (Király-utca 
sarok, a Minerva - kávéházzal szemben) 
ajánlja magát a pincérelvtársak pártfogá
sába, ahol tiszta és figyelmes kiszolgálás
ban részesülnek. Különösen szives figyel
mükbe ajánlom az egyedül nálam haszná
latban levő korpa- és hajhullás elleni fej
mosó vizemet, mely tisztelt vendégeimnek 
rendelkezésére áll.

KÁVÉFŐZŐK ÉS KONYhRLEQ ÉMYEK 
ROVRTR

K ö zg yű lésü n k.
A kávéfőzők szakszervezete egyike azon 

szervezeteknek, amely úgy a belső, mint a 
külső ellenséggel nem egyszer küzdött 
már meg s a legnagyobb viharok sem 
voltak képesek elsodorni azt a fundamen
tumot, amelyet a kávéfőzők öntudatos része 
1903-ban kezdett lerakni, mig 1906-ban 
már a kávéfőzők és konyhalegények százai 
mint öntudatos munkások hozták tető alá 
szervezetüket, megerősítve a szocializmus
ban gyökeredző erős meggyőződésükkel. 
Elmondhatjuk, hogy az erős meggyőződés, 
az osztálytudatból kifejlődő izom volt az 
az erő, amely a munkáltatók és hatósá
gok üldözése, sztrájkok, belső viszályok 
dacára, fentartotta a szervezetet, amely a 
szaktálsak gazdasági jólétét van hivatva 
megvédeni és javítani. Egyesülési jogaink 
másféléven át való elkobzása, egyes szak
társak árulása, az ennek nyomán fakadó 
undok sárgamozgalom, semmiféle ármány 
nem volt képes kezünkből kiragadni azt a 
lobogót, amelyet azzal a jelszóval tűztünk 
a bástya fokára, hogy a testvériséget, a 
szeretetet, a jobbléthez való jogunkat, a 
szölidaritásban rejlő erőt hirdessük. És a 
hirdetett igék, ha nem is egész összessé
gében, de mégis valókká váltak.

A másfél évig tartó egyesülési jogfosztott-

ságunk alatt a megvalósított igéket is meg
semmisíteni törekvő munkáltatókkal szem
ben, ismét kezeinkbe kaptuk jogainkat s 
a most, május 25-én megtartott közgyűlé
sünkön büszke zászlónk lobogtatását, szer
vezetünk irányítását és fejlesztését a köz
gyűlés uj emberekre bízta, abban a meg
győződésben, hogy a szervezeten belül az 
egyetértést, a szeretetet és a tudást fej
lessze, kifelé egységessé és erőssé, a mun
káltatók előtt olyanná, amelyet ismét el
ismernek a munkások képviseletének és 
bebizonyítandó előttük, hogy normális 
munkaviszonyok csak úgy lehetnek munkás 
és munkáltatók között, ha szervezetünk 
és a munkáltatók szervezete között megálla
podás jut létre. Az okos, nyugodt, higadt 
gazdasági politika folytatása jutott kifeje
zésre közgyűlésünkön, ennek a hive a 
megválasztott vezetőség s ezt kell a tagok
nak támogatni. Majd meglátjuk, a munkál
tatók belátják-e, hogy az eddig folytatott 
uszító politikájuk nemcsak a munkásokra 
volt káros, de önmaguknak többet ártottak 
vele. Mi megyünk előre, a békés fejlődés 
utján, megerősödve nap-nap után tagok
ban, el nem zárkózva attól, hogy békét 
kössünk a munkáltatókkal, de becsületes 
békét, amely mindkét félnek biztosítja a 
nyugodt haladást.

A közgyűlés lefolyása.
Nagy István elnök délután 3 órakor 

nyitja meg a közgyűlést, amelyen csak 
jogosult tagok vehetnek részt. Jejen van 
57 jogosult tag délután, este 42. Összesen 
99. A közgyűlés határozatképes. A fel
függesztés ideje alatt történtek ismerte
tése után, Nagy István a következő jelen
tést terjeszti elő: 1908 decemberben (a 
felfüggesztéskor) az egyesület készpénz
vagyona 3286‘47 korona volt. Ez összeg
ből a VII. kerületi elöljáróság a következő 
tételeket fizette ki:
Richtmann Vilmosnak a Dob-utca 

72. számú ház tulajdonosának 
házbér, falak visszatétele, ingók 
egyrészének raktáron tartása és
perköltség cimén — ----------- 2217 kor. 45 fill.

A «Qlobus» beraktározási vállalat
nak — — — — - ....................  397 « — «

Telefontartozás cimén visszatar
tott — — .............    52 « 20 *

«Qlobus» beraktározó-vállalatnál
tüzkárbiztositás — — ................ 16 « — «

Összesen — ~  2677 kor. 65 fiit.
Az egyesület visssakapott kész

pénzt .............. ................... -  — 608 kor. 82 fill.
A volt vagyon — — 3286 kor. 47 fill. 

A jelentést a megjelentek felháborodás
sal tudomásul vették s a felmentvényt a 
régi vezetőségnek megadták.

Mire Schönherr felolvassa a felfüggesztés 
előtti közgyűlés jegyzőkönyvét, mire az uj 
vezetőség választása következik. Nagy azt 
ajánlja, hogy közfelkiáltással a jelölő bizott
ság által ajánlottak fölött szavazzon a köz
gyűlés. Oczikán a szavazólista mellett fog
lal állást. Schönherr felszólalása után Nagy 
javaslata lett elfogadva. A szavazatok össze- 
számlására Szele és Juhász tagtársak lettek 
megválasztva, mire korelnök Poschárnig és 
Nagy elnök a jelöltek fölött egyenként 
szavaztatnak le. Megválasztattak: Elnök 
Földy János, alelnök Szűcs János és Né
meth József; pénztáros Cvetánovits Mihály; 
ellenőrök: Juhász András, Oczikán Vince, 
Száraz László; választmányi tagok : K. Nagy 
József, Keszeg István, Csicseli József, Papp 
György, Németh György, Mokrin János, 
Németh István II, Makray József, Bodis 
István, Horváth József, Karvalits József, 
Cserniga Gyula, Nyáry István, Szele István; 
póttagok: Erdődy Sándor, Dorobos János, 
Török András, Tinkóczy Jenő, Kántos Já
nos, Nyitray Lajos. A megválasztás kihir
detése után Földy János elnök köszönetét 
mond megválasztásukért s Ígéri tiszttársai 
nevében, hogy a tagok s a szervezet érde
kében fognak munkálkodni, erre kéri a 
tagok támogatását.

Következnek az indítványok:
Nagynak azon indítványát, hogy a köz

gyűlés egy öttagú bizottságot válasszon, 
amely havonta az ügykezelést átnézik, Schön

herr, Csernák és Oczikán felszólalásai után 
a közgyűlés elfogadta.

A bizottság tagjai lettek: Rendes tagok: 
Nagy I., Poschárnig I., Rebeles S., Juhász 
A. és Szele J. Megválasztott a közgyűlés 
egy öttagú bizottságot, amelyet az egye
sület kiküld a kávésipartársulat által ke
zelt kávéssegédek pénztárából fenmaradt 
29.000 korona segélyalapból kiosztó és 
kezelő bizottságba. A bizottságba beválasz
talak : Nagy I., Rebeles S., Makray I., 
Szűcs 1. és Adorján I. Kimondja még a 
közgyűlés Nagy indítványára, hogy a kit 
adások, illetve számlák kifizetése hetenkén- 
egyszer elnök, pénztáros és egy ellenőr 
jelenlétében történjék. Felszólaltak ezután 
Bene, Cvetánovits és Száraz. Végül Schön
herr zárszava után a közgyűlés véget ért.

Felelős szerkesztő : V ágó B éla .
Kiadja: a lapbizottság.

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

Nyílt tér.
SzaktársakI Az alanti cégek a dugókat beváltják: 

j Piper-Heidsieck~| .........  - 50 fillér
Törley ------------ - - 10 fillér
Krondorfi v iz ........ 2 fillér

Az itt felsorolt cégek pártfogolnak bennünket, te
gyük ezt meg mi is.

Serén yi Zsigtnond cipőüzletét VII., Erzsébet- 
körut 44. szám alá helyezi át.

HIRDETÉSEK.
A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás

S A L V A T O K
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukor- 
betegségnél, vörhenynél és hurutos bántal- 

maknál kitűnő hatású.
Term észetes v a sm e n te s  sa v a n y u v iz .

Kapható ásványvizkereskedésekben és gyógyszertárakban. 
QPUIII TCQ ÁPHQT Szinyc-I.ipóczi Salvator-forrás- 
uurlU L 1 Lu nÜUu l vállalat, Budapest,Hudolirakp.8.

■étisavval telitett ásványvize hasznos ital »tványravaroknU 4» 
emésztést Mbftzsésaknél. A legtisztább é» légegészségesebb HsztaB 
és borviz. — Hathatós szomjeslilapltó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
Igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést b  szitut «

Szt. Lukácsfürdő Kutvállulat Budán,



Még a vendéglők és kávéházak legkitű nőbb konyháiban is ma már

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

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

m w n * ]  « r r a

j  D i T - G  Y  Ó  G  Y  1 T .
Budapesti fő ra k tá r: V!., Eötvös-utca 44. Telefon 8G-35.

Hirdetmény.
Budafok község határában levő, 

a felséges uralkodó család ráckevei 
uradalom tulajdonát képező úgy
nevezett dunai korcsma (kutyavilla) 
a jövő 1911. évi január hó 1-én 
újból 6 egymásután következő évre 
bérbeadó. Felhivatnak az érdeklődők, 
hogy bérleti ajánlatukat, f. évi junius 
hó 15-ig a cs. és kir. Főtisztséghez 
Ráckevén nyújtsák be.

Cs. és k ir. uradalm i Fó'tisztség 
Ráckeve.

FiirdővendBolői kérlel.
A fővárosból a közp. pályaudvarról 

40 perc, Kelenföldről 20 perc alatt elér
hető gyönyörű fekvésű, kies Törökbálint 
községben az ásvány- és gyógyvizfürdő 
és uszoda-telepen bérbeadók jól értéke
síthető 5 szép szoba s konyha, továbbá 
különálló étterem, söntés, szoba 
s konyhából álló újonnan átalakított 
helyiségek. A rendezett kerthelyiségben 
fedett mulatóka. Számos intelligens család 
állandó s 5—600 család nyári lakóhelye.

Érdeklődök: Törökbálinton és Budapesten 
a városi irodában (II., Tölgyfa-utca 4, vagy 
Fö-ut 3, II. 12) felvilágosítást nyernek.

Örökbérbe adatik
íz Á i ló s -u t  6 a. s z á m  a la tt  négyemeletes 

házunkban építendő

nagy kávéházhelyiség
bővebbet megtudhatni. a Házépítő és Telepitő Bank 
lészvénytársaságnál Budapest, József-kürut 26. I. 9.

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

Löwenstein Mihály utóda
Horváth Nándor
cs. és kir. udvari szállító 
0  cégnél vásárolnak. 0

RnHanp^r lv-> Vámház-körut4nuuapesi, ,v  K is h id . ut ca 7.

A la p itta to tt 1864. évben.

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

Magyarországi képviselet és raktár:

Hirschler Manó Budapest, VII., Rózsa-utca 8
Ajánlja elismert elsőrangú különlegességeit, úgymint 
légnyom ásos szűrőkészülék, kávépörkölők, kávé 
darálók, habverőgép, legszolidabb kivitelű fagyasztó  
3fén. fa c rv la lt ta rtá n v . lá ora zek rén v. továbbá huffet

jégszekrény és amerikai rendszerű jegházak épitese, kávéházi takai ektuzhely 1
gőz- vagy gázfűtésre, valamint teljes kávéskonyhaberendezés kisebb-nagyobb kivitelben. 

Képes árjegyzéket bérmentve küld

HIRSCHLER IHANÓ m. »■ «■«■.

Szaktársak!
Adjunk Moskovits anató
miai cipőgyár-kiállításra 
szóló tiszteletjegyeket 

minden vendégnek. 
Minden 1000 látogató után 
3 korona a munkanélküli 

alapra.
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