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Szaktársak! Legyetek pontos fiz ető  tag ja i 
a Budapesti Kávéssegédek Szakegyletének, 
fizessétek pontosan az ellentállást, legyetek 
kötelességtudó katonái a szociáldemokrata 
pártnak s a pártszervezetnek, fizessetek párt- 
adót, legyetek előfizetői a Népszavának, 
mert csak ekkor mondhatjátok magatokat 
szervezett munkásoknak.

Némái Antal.
Egyik legkeményebb ellenségünk meg

halt s a tömjénfüstben, az utódságért máris 
marakodni kezdők hazugságai és a sir 
mellé odaparancsolt állítólagos munkás
részvét s kesergések Ízléstelen cikornyái és 
szédelgései között kötelességünk azt el
mondani róla, amit mi, a szervezett kávé
házi munkások igazságnak tartunk. Azt 
szokták mondani: de mortuis nil, nisi bene. 
(A halottakról vagy jót vagy semmit.) Ez 
nyárspolgári felfogás. Az igazság kimondá
sát semmiféle tekintetnek nem szabad kor
látoznia, ez a mi elvünk, ezért is üldöznek 
bennünket, de ez is a mi erőnk s jövő 
győzelmeinknek sziklaszilárd alapja s ettől 
ma sem akarunk s fogunk eltérni.

Amit legelőször meg kell állapítani, 
semmi kifogásunk az ellen, hogy ha azt 
mondják Némái Antalról, hogy egyénileg 
becsületes, tisztességes ember volt s amit 
a maga szűk látóköréből helyesnek és igaz
nak tartott, amellett dicsérendő kitartással 
és buzgalommal meg is állott. Ugyancsak 
nem hagyható ki az sem, hogy a kávés
ipar érdekében megint csak az ő rend
kívül korlátolt bölcsességével s konzerva- 
tizmusával — ami tőle telhetett, meg is 
tette, sőt még azt is megengedjük, hogy 
amit a kávésipar munkásai érdekében tenni 
vélt, erről is meg volt győződve, hogy ez 
csak azok javára válik.

Szóval, amit tett, jóhiszemüleg tette s 
mégegyszer hangsúlyozzuk, példás és köve
tendő energiával s szívóssággal. Mi tehát, 
ha Némái Antal múltját bonckés alá vesz- 
szük, ebből ki van zárva a néhai öreg ur 
egyénisége, de nem kerülheti el a politi
kája a legélesebb s legelkeseredettebb kri
tikát a kávésipar s a munkásság jövője 
érdekében.

Legelőször ki kell jelentenünk, hogy a 
kávésipar jövőjének szempontjából Némái 
Antal politikája egyszerűen gyilkosnak 
nevezhető. Aki egy olyan iparág élén áll, 
amelynek a fejlődése szilárd összefüggés
ben van a kultura fejlődésével, a városi 
lakosság szaporodásával s ennek emelkedő 
jólétével, annak teljesen modern embernek 
kell lennie s a legmesszebbmenő módon 
haladó irányzatúnak minden tekintetben. 
Némái Antal ennek épp az ellenkezője 
volt. A belvárosi polgári párt tagja volt, 
amely a hírhedt Sas-körben tömörült 
Polónyi Géza vezérlete alatt. Polónyi neve 
fővárosi és országos politikai programmot 
jelent. Ami gonosz és komisz, reakciós, a 
fejlődésnek halálos mérge, istentelen és 
aljas panama csak létezik fővárosi és or
szágos politikában, azt kifejezi ez a név, 
amelynek egyik törhetetlen zászlótartója 
volt Némái Antal. Csak egyet akarunk a 
sok közül kiemelni. Bárczy polgármester a 
fővárost fojtogató lakásuzsorával szemben 
beterjesztette a korszakos fővárosi és köz
ségi lakásépítkezések programmját, amely 
ha teljes egészében keresztül megy, ez

megváltás lett volna a fővárosi lakosságra. 
Megjegyzendő, hogy ez a kávéházi ipar 
szempontjából is döntő jelentőségű kérdés. 
Ma azért járnak az emberek a kávéházba, 
mert nincs rendes lakásuk s ez a lakosság 
legnagyobb részét a korcsmák alkoholiz
musába is dönti. Ha rendes lakásviszonyok 
vannak, akkor az embereket a korcsmák 
dögletes léköréből kirántja a kávéház. S 
az emberek azért járnának kávéházba, mert 
volna rá pénzük, amely kávéházlátogatás 
ma már nélkülözhetetlen társadalmi és 
gazdasági szerve ezen városnak. Némái 
Antal ehez nem értett. Ment vakon a go
nosz Polónyi után s egyike volt ama köz
megvetésben részesülteknek, akik nemcsak 
ellene szavaztak, de a javaslatot megfeleb- 
bezték Andrássy belügyminiszterhez s mó
dot nyújtottak arra, hogy a fekete gróf a 
leggaládabb módon megnyirbálja a javas
latot s áldásos hatását kétségessé tegye.

Ez az egy példa bevilágít abba a politi
kába, amely úgy a fővárosban a kis polgári 
klikkek, mint az országos politikában a 
feudális nagybirtokosok érdekében műkö
dött s amely mint a magyar kultura és fej
lődés undok akadálya nemcsak az ország 
testé n lógott, ennek haladását megakadá
lyozva, hanem egyben a kultura fejlődésé
vel a fejlődő kávésiparnak is hátrányára lett 
Némái Antal elnök személyében. Lehet* 
hogy sokat járt-kelt, szaladgált, kijárt, kapa
citált a kávésok érdekében, lehet, hogy 
egyéb nem is volt az eszében, mint ez. 
Bizonyos, hogy teljes jóakarattal s buzga
lommal csinálta ezt s meg volt róla győ
ződve, hogy ezt az ipar érdekében cse- 
lekszi, de ez csak a szüklátókörüeket káp
ráztatja el. Magasabb szempontokból tekintve 
a dolgot, inkább ellensége, mint barátja 
volt a kávéházi iparnak.

Ami pedig a munkásokkal szemben kö
vetett politikáját illeti, bizonyára sokan lesz
nek, akik azt állítják, hogy a munkások 
barátja volt és sokat tett az érdekükben. 
Ez igaz is lehet addig, amig a munkások 
arra a tudatra nem ébredtek, hogy saját 
ügyeiket s gazdasági kérdéseik megoldá
sát ki kell venni a munkáltatók kezéből és 
saját maguk fogják intézni. S nem szabad 
eltagadnunk, hogy a jóakarat meg volt 
benne s ki kell jelentenünk, ha egyes em
berektől függne a sorsunk, inkább biznók 
ezt Némái Antalra, mint például egy Upor- 
félére. Azonban attól a perctől fogva, ami
kor a munkásság öntudatra ébredt s valódi 
érdekeit felismerve, saját erejével vivta ki 
jogait, amely a patriarkális állapotokkal 
szemben óriási fejlődést jelentett, Némái 
Antalban a cselédtartó gazda keserű ér
zése kerekedett felül, amely a kutyaszövet
ségi módszerrel dolgozó kávésok befolyása 
alá kergette. Irgalmatlan harcot kezdett 
ellenünk a konzervatív öreg ember, akinek 
az egyébként igen megbecsülendő szívós
ságát s energiáját csak növelte a koalíciós 
kormány szociáldemokrácia-gyilkos poli
tikája s bár a kormány és hatóságok min
den erőforrásának védelme alatt s támo
gatása mellett valóban nem nehéz harcolni, 
mégis az a kitartó következetesség s konok 
osztálytudat, amelylyel Némái dolgozott 
ellenünk, példaképpen állítható oda min
den szaktársunknak, különösen azoknak, 
akik árulói saját szaktársaiknak, saját osz
tályuknak. Sok kenyér elrablása, sok exisz- 
tencia rombadőlése, sok család elzüllése.

temérdek köny és keserűség fűződik Némái 
Antal ellenünk folytatott harcához, amely
nek folyamán egészen kidomborodott az ő 
régi vágású egyénisége, amelyet ha be is 
kellett takargatnia modern és humánus ér
zelmek ruházatával, de a mélyén a mun
kásával korlátlanul rendelkező jobbágytartó 
nem rejthette el magát. A harc folyamán 
lebecsülte, nem, lealjasitotta ez ipar dol
gozó munkásait, akiknek köszönheti ő is 
az ő számlálatlan százezreit — azzal, hogy 
házi cselédeknek mondotta a pincéreket s 
kávéfőzőket s egészen következetes volt, 
amidőn biztositotta őket arról, hogy tejben- 
vajban fürödhetnek, de minden Önrendelke
zési jogtól meg akarta fosztani őket. Való
ban egy házicseléd ne akarjon a maga 
sorsával törődni, bízza azt csak rá a mun
káltatójára. S hogy ez ma minő eredmé
nyekkel jár, azt minden kávéházi munkás 
a saját bőrén tapasztalhatja. S ez a mi leg
lényegesebb ellenvetésünk Némái Antal 
munkáspolitikája ellen s ez magyarázza 
meg ezen politika akár a közel jövőben, 
akár a távoli időkben, de a matematikai 
pontossággal bekövetkező csődjét. Némái 
Antal egyéniségének megfelelő lehetett az 
a harc, amelyben munkások és munkál
tatók összecsaptak s amelyben megenged
jük, a munkások esetleges túlkapásainak 
letörése volt a fő indító ok, de épp Némái 
Antal szűk látkörének a következménye az, 
hogy a harc ennél nem állt meg, nem 
az ő jóhiszemű szándékaival, hanem 
homályos és aljas indítékokkal küzdő uszító 
kávésklikkel egyetemben a munkások vég
leges letiprására törekedett. Az eredményt 
megjósoltuk. A munkásviszonyok teljes el
züllése, folytonos harc, lappangó elégedet
lenség s a látszólagos béke dacára a foly
ton izzó gyúanyag, amelyet csak a mo
dernül gondolkodó munkáltatók szüntethet
nek csak meg, akik belátják a téves utakon 
járó végzetes hibákat elkövető öreg ember 
irányának teljes helytelenségét s veszélyeit.

Ezeket kellett Némái Antai erényeiről s 
hibáiról elmondanunk s bár nem sok tám
pontunk van, hogy megjósoljuk, de leg
alább kívánhatjuk, hogy helyére modern 
és intelligens európai ember kerüljön, aki
nek talán sikerül belátni s a többiekkel is 
beláttatni, hogy a XX. században már más 
a munkáspolitika, mint 1848 előtt. Világos, 
hogy bennünket se kormányerőszakkal, se 
sárga mozgalmakkal letörni nem lehet, 
mert ha a munkáltatók ideig-óráig ki is 
tudják a kezünkből venni a saját sorsunk 
intézését, ez a viszonyok oly gyors elzül- 
lésével jár, amely uj erőt kölcsönöz uj 
harcokra, amelyek csak az iparnak ártanak. 
Clara pacta boni amid. Becsületes szerző
dés jó barátság. Ne bántsák szociáldemo
krata meggyőződésünket — ezelőtt ettől is 
el akartak tiltani bennünket —, biztosítsák 
kollektív szerződéssel az egész városban 
eddig is kivívott gazdasági eredményeinket, 
amelyek veszendőbe kezdenek menni s be
csületes, paritásos közvetítővel zárják ki az 
e körül tolongó hatalmi kérdéseket — 
hosszú ideig béke és nyugalom fog  ez ipar
ban honolni. Vagy maradjanak meg Némái 
Antal és társai hagyományainál. Nekünk 
mindegy. Addig fogunk harcolni, mig ki 
nem vívtuk őket. Melyik a helyesebb, ezen 
gondolkodhatnak a munkáltatók az öreg 
harcos friss sírja fölött. Elvégre ő is csak 
békét akart.
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S Z E M L E .

A sárgák.
Derék sárgáink, hála a sorsnak, elég jól 

érzik magukat egyénileg, de ami a sárga 
mozgalmat illeti, az rémesen gyenge kis 
ügynek látszik. A júniusi mérleg egy csep- 
pel se jobb, mint a májusi. A tehetetlen 
nyomorúság sorvasztja őket és egy különös 
betegség befészkelte magát soraikba, t. i. 
ahányan vannak együtt, roppant módon 
utálják egymást. Akik a talpnyalásban 
intézményileg ki akarják magukat a mun
káltatók előtt tüntetni, azok ottmaradnak 
(vannak vagy 18-an), de most igen sokan 
vannak, akik az egyetemes undor miatt 
már faképnél hagyták őket. Biztos tudo
másunk van arról, hogy a Bereczki-féle 
el nem számolt mulatság jövedelme miatt 
otthagyta őket N ag y  K á r o ly  a volt al- 
elnök s otthagyta őket F a r k a s  M árton  
a jegyző. így bomladozik ez a kitűnő 
társaság, amely folyton ott csetlik-botlik a 
kávésipartársulatnál, de bizony semmi 
különös eredményt felmutatni nem tudnak. 
A munkásság utálja őket. így junius 17-én 
értekezletet tartottak a Kör-kávéházban s 
az öreg Sáfáry állítása szerint 158 darab 
meghívót küldöttek ki és megjelentek fő
pincérek, kávéssegédek, kávéfőzők és 
konyhalegények össze-vissza 15-en, Bereczki 
Lajos földbirtokos ur és Kalm ár Emil 
szociáldemokrata ur vezérlete alatt. (Amilyen 
földbirtokos Bereczki, olyan szociáldemo
krata Kalmár ur. Szégyelheti magát.) Persze 
semmit se tudtak csinálni. Ekkor nagy 
lépésre határozták el magukat. Közgyűlést 
fognak tartani. Kiadtak egy förmedvényt, 
amelyben égig feldicsérik a becsületes 
humánus ipartársulatot s szokás szerint 
újra és alaposan elbánnak a <<fizetett 
demagógokkal»s a munkások vérétszipolyozó 
«ragadozó kullancsokkal». (Ez Bereczki 
stílusa. Persze Bereczki sohasem volt fizetett 
demagóg és vérszipolyozó kullancs. Szépen 
nem volt ez a közveszélyes csirkefogó.) 
S közgyűlésre hívták össze a sárgákat. 
S az  a lja s  b ecs te len  g a z s á g n a k  a ne
továbbja az, hogy a közgyűlést összehívott 
nevei közé újra odahamisitották olyan 
becsületes, tisztességes szervezett munkások 
neveit, akik még a gondolatban is undorral 
fordulnak el a sárgáktól. S a hamisítók 
nagyon jól tudják, hogy mi nem fogjuk 
ama 40 kávéssegéd és kávéfőző nevét 
publikálni, akik közül 15 egyenesen meg
követelte, hogy hozzuk a nevüket a nyil
vánosságra, mert nem akarjuk a nevüket a 
kávésok tudomására hozni, azonban most 
utoljára felszólítjuk a sárgákat, ezzel hagyja
nak fel, mert s o k k a l  c sú n y áb b  fe le le t e t  
f o g n a k  r á  k a p n i , m in t g o n d o ln á k . 
Ezúttal nem fogunk tréfát ismerni. Meg is 
volt a közgyűlés junius 21-én, a töméntelen 
sok sárga össze is gyűlt, de uram bocsá’, 
ott ugyan sárga nem volt több, mint 
18—20 (állandó szám) s 40—50 vörös elv
társ is megjelent a betrottyant gyülekezet
ben. Persze a szót nem adták senkinek, 
jött a hűséges rendőrség és titokban 
csináltak valami alakulásfélét, ami megint 
nem fog sok vizet zavarni. No azonban 
össze is válogatták egymást alaposan. 
Elnök lett Kővári Jenő. Mintha ezt a nevet 
hallottuk volna. Ez a fickó volt az, aki 
kijelentette, hogy amely pincér Budapesten 
sztrájkba merne lépni, annak Magyarország 
területén nem szabad többé munkát adni. 
Ez az ő első nevezetessége. A másik az, 
hogy a budapesti kávéssegédek alaposan 
megpofozták. Ahá, ez a m eg p o fo z o tt  
K ő v á r i . Ez aztán dicséretére fog válni a 
sárgáknak. Ott látjuk örömmel régi ismerő
sünket Bereczki Lajos földbirtokos és szer
kesztő urat, aki, mialatt a szakegylet alkal
mazottja volt, folyton pezsgőzött és dorbé- 
zolt. Ez is alaposan meg fogja védeni a 
sárgákat a munkáltatók ellen. Ott látjuk 
Farkas József urat, akiről már igen sokszor 
megírtuk, hogy közönséges és becstelen 
to lvajt tolvajt to lvajt to lv a j  s ő még

mindig nem pöröl. Ez is kitűnő harcos, 
azt már meg kell hagyni, pláne, ha felteszi a 
cilindert. Van ott pár örökös sárga fő
pincér s a Vígszínház egész személyzete 
5 egy csomó becsületes ember, akinek 
fogalm a sincs arról, hogy megválasztották 
a sárga vezetőségbe. Nem mulaszthatjuk el 
azonban, hogy ne gratuláljunk nekik 
Kalmár Emilhez, ezen uj attrakcióhoz. No 
majd meglátják, mit nyertek vele. Hát ez 
is megvolt. De most aztán jött egy kitűnő 
alkalom. Kimutathatták rettenetes gyászukat 
s keserveiket: Némái Antal temetésén.

Oda aztán szinte kivonultak vagy 14-en. 
Óriási sereg. Undorító volt. Az ember érti, 
ha régi öreg pincérek, mint Magyaríts Ágos
ton, akik felfogásban, korban s múltban 
egyek voltak ezzel az öreg emberrel s már 
nem tudnak megváltozni, elkísérik a kopor
sóját s ott elsírják a múltat, de egy kopor
sót beszennyezni a részvét s fájdalom undok 
képmutatásával csak azért, hogy ebből 
egyéni előnyöket vívjanak ki a maguk szá
mára, ez mocskos dolog. S ha még ezt 
említés nélkül is hagynánk, lehetetlen a 
legmélyebb undort elfojtanunk annak a 
láttán, ha valaki nem tudja csirkefogó ter
mészetét elfojtani még egy sir mellett se. 
Farkas Józsefről szól az ének, aki felfűzött 
valami Takova-rendet s minden meghatal
mazás nélkül a bécsi pincérek nevében 
mondott búcsúztatót. Aljasság. Még volt 
egy dísze a halotti menetnek. A halottas 
kocsi mellett Schossi is vitte a gyertyát. 
Senki se tudta megérteni, miért megy a 
derék férfiú az egyik oldalról folyton a 
másikra. Aki azonban jól utána nézett, az 
látta, hogy az utcán felbukkanó detektive- 
két kerülgette. Ilyenkor neki mindig Szli- 
hács a levegő. Hát aki akar, csak csatlakoz
zon a sárgákhoz.

•I*
Lapunk zártakor halljuk, hogy a meg

pofozott Kőváry eljár az ipartársulatba s 
ott denunciál sárga üzletekben dolgozó 
szervezett kávéssegédeket s elbocsáttatásukat 
követeli. Ezt nyugodtan tűrni nem fogjuk, 
megpofozott Kőváry! S vegye tudomásul 
Gross Ödön ur, az Osztende-kávéház tulaj
donosa, aki bizonyára egy könnyelmű per
cében alkalmazta üzletvezetői minőségben 
Kőváryt, hogy ennek nemcsak a megpofo
zott Kőváry, d e  az  O sz ten d e -káv éh áz  
is  m eg  f o g j a  in n i a  levét.

H IV A T A L O S  R É S Z .
A budapesti kávéssegédek szak

egylete VII., Nagydiófa-utca 3, I. 9. Tele
fon 21—60. Hivatalos órák délelőtt 9— 12, 
délután 3—6-ig. Ugyanekkor lehet beirat
kozni s ugyaenkkor van a panaszok fel
vétele. Teljesítsük kötelességünket szak
egyletünk iránt, hogy a jövőben megvéd- 
hesse gazdasági érdekeinket.

Értesítés. Szaklapot csak a Budapesti 
kávéssegédek szakegylete tagjai kapnak. 
Kérjük a lakásváltozások sürgős bejelen
tését, hogy a lap szétküldésében akadály 
ne legyen.

Felszólítás. Most már kénytelenek va
gyunk névszerint felszólítani azon szaktár
sakat, akiknél könyvek vannak, a könyvek 
megjelölésével. Ha ez sem használ, kény
telenek leszünk erőteljesebb eszközökhöz 
nyúlni. A következőknél vannak a követ
kező könyvek:

Krausz Ferenc: Dosztojewszki, Fehér 
éjszakák. Trenk Marci: Zola, Nana. Zilahi 
József: Serao, A zárda titka. Toháti Gyula: 
Jókai, Mire megvénülünk. Szénási György: 
Crocker B., Más bűne miatt. Bettelheim 
Fülöp: Jókai, Ein ungarischer Nabob. Freund 
Ede: Jókai, Kis királyok I., II. Wagner 
Ignác: Jókai, Lőcsei fehér asszony. Hauber 
László: Jókai, Még egy csokrot. Ifj. Haász 
Gyula: Gogoly, Holt lelkek. Deutsch Sán
dor: Herczeg F., Napnyugati mesék. Földi 
Imre: Jókai, Kárpáthi Zoltán. Schwarcz 
Sándor: Theuriet, Angelo. Méri Imre: Her
czeg F., Pogányok. Pál Pál M ihály: Brod- 
don, Számkivetve. Szmák Ferenc: Kaméliás
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hölgy. Szednicsek Ferenc: |ókai, Deka- 
meron I. Deutsch Sándor: Herczeg F., 
Napnyugati mesék. Reichfeld Bernát: 
Feuillet Ő., A halott, Az özvegy. Coppée F., 
A bűnös. Lux T., Fani és Dani. Fischer 
O ttó: Herczeg F., Fenn és Lenn. Meyerhoffer 
Ferenc : Boisgobey F., Monistrol kisasszony. 
Ander Lajos: Bródy S., Egy rossz asszony 
naplója. Storch József: Anuzzio, Józan és 
mámor. Farkas József I : Dosztojewszki, 
Fehér éj. Deutsch Béla I I : Jókai, Sárga 
rózsa és Még egy csokrot. Pálfi János: 
Herczeg F., Fenn és Lenn. Jurkovits Antal: 
Jókai, Rab Rábi. Rotstein Benő: Jókai, Kik 
kétszer halnak meg. Birmann H ugó: Jókai, 
Jövő század regénye I. Porjesz Samu: 
Timon T., A társadalmi árnyoldal és Dar
win, Az ember származása. Deutsch Artur: 
Antal S., Akik ma élnek és Bródy S., Két 
szőke asszony. Somogyi Miklós : Marx és 
Engels válogatott müvei I. Lévai (Levis) 
Mór: Bródy S., Egy rossz asszony törté
nete. Sonnenschein E d e: Bársony, Kame
leon leány története. Hauser Károly: Bár
sony, Erdőn, Mezőn. Grosz S. Sándor: 
Eötvös, Gondolatok. Nagy Sándor: Ifj. Du
mas S., A kaméliás hölgy. Huber Mihály: 
Ein ungarischer Nabob. Meyerböck Mihály: 
Umgang mit Menschen. Bayer Frigyes: 
Abonyi, Mamut. Fixmer János: Jókai, Lőcsei 
fehér asszony. Berger Jó zsef: Gyp, Egy 
édes titok. Schwarcz Ferenc: Keván, Szám- 
üzöttek sorsa Szibériában. Szigeti Jó zsef: 
Herczeg F., Napnyugati mesék. Sikorszki 
Elemér: Ohnet, A vasgyáros.

A könyvtár julius hó 1-én átadatott a 
szaktársak rendelkezésére. Könyvtári órák 
minden szerdán délelőtt 10—12-ig, mikor is 
Fodor Pál könyvtáros vagy helyettese áll 
e tekintetben tagjaink rendelkezésére.

Köszönet. Wiesenberg Ernő szaktárs a 
munkanélküliek javára 8 koronát adott. 
Többen játékban való kétes nyereményt, 5 
koronát, a munkanélküliek javára adták. A 
vezetőség ezúton nyugtázza s mond köszö
netét.

A szakegyesület vezetősége ezúton 
mond köszönetét Szencz Gusztávné ur- 
hölgynek s Tenner Imre szaktársnak, akik 
a szakegyesület könyvtárát értékes köny
vekkel gyarapították.

A vigalmi bizottság elnöksége fel
szólítja úgy a jelenben megválasztott, mint 
a múltban működő szaktársakat, hogy julius 
hó 6-án, szerdán délelőtt 10 órakor tartandó 
vigalmi bizottsági ülésen feltétlenül jelen
jenek meg, mert a julius hó végén tartandó 
nagy nyári mulatság rendezése alapos meg
beszélést igényel.

A munkanélkülivé 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.

Dugókból, amelyeket tisztességes szak
társaink behoztak, már tekintélyes mennyi
ség áll rendelkezésünkre, amelyeknek be
váltása szintén a munkanélküli alapot fogja 
gyarapítani. Felhívjuk tehát szaktársainkat, 
hogy a pezsgős üveg és krondorfi dugókat 
a szakegyletbe szolgáltassák be s ezzel tegye
nek eleget szervezett munkás mivoltuknak.

Némái Antal halálával a kávéssegédek 
között szóban forgott a temetésen való 
résztvétel mikéntjének a kérdése. A választ
mány a kérdéssel foglalkozva egyhangúlag 
kimondotta, hogy miután a temetést rendező 
ipartársulat nem tartotta érdemesnek se a 
halálesetet hivatalosan tudatni, sem pedig a 
temetésre aszakegyletet hivatalosan meghívni, 
a kérdés fölött egyszerűen napirendre tér.

A kávéssegédek, kávéfőzők s konyha
legények segélyalap-bizottsága, amely
nek Némái Antal elnöke volt s ez jelenleg 
közös intézménye a kávésipartársulatnak s 
az osztályharc alapján álló szervezeteknek, 
Némái Antal temetésén 4 taggal, két szer
vezett kávéssegéd s két szervezett kávé
főzővel képviseltette magát.
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SZERVEZETI ÜGYEK.
Fizessük az ellentállást. Valóban 

szégyenletes dolog, hogy erről nekünk ma 
írnunk kell, de kénytelenek vagyunk itt a 
nagy nyilvánosság előtt beismerést tenni 
arról a hallatlan tényről, hogy a munkában 
levők igen nagy része nem fizeti az ellent- 
állási járulékot, amely pedig oly csekély, 
h e t i 2 0  f i l l é r , hogy a legnyomorultabb 
kereset mellett is kényelmesen megfizethető. 
A szervező bizottságnak igen éles eszközök 
vannak a kezében, hogy a kötelességtudás- 
ról megfeledkezetteket helyes útra terelje, 
azonban ezzel csak akkor fog előlépni, 
amikor a legsúlyosabban fog hatni. Elvégre 
mégis csak hallatlan, hogy a városban dol
goznak legalább óOO-an, akik a szakegylet 
adta kenyeret eszik s béremeléseit élvezik és 
kötelességekről tudni sem akarnak . Ennek 
meg kell szűnni annyival inkább, mert most 
az őszszel v a ló sz ín ű leg  n a g y  h a r c o k  
e lé  m e g y ü n k  s addig a szervező bizottság 
anyagilag meg akar s meg kell erősödnie. 
Ezért még egyszer felszólítunk minden szer
vezett munkást, hogy a heti 20 fillér járu
lékot annyival inkább fizetni kezdje, mert 
ez a jövő mozgalmai szempontjából ma 
már elkerülhetetlen szükségessé vált s a 
kötelesség nem teljesítése a jövőben igen 
keserves egyéni konzekvenciákkal fog járni.

A szervező bizottság.
Az újpesti Kör-kávéház a szervezettel 

egyezséget kötött.
Erzsébet-kávéház(Klauzál-tér) többszöri 

felszólításra a pincérek s konyhai alkalma
zottak szabad napját s fizetését nem rendezte, 
sőt egy újonnan, a szakegylet által közve
tített kávéssegédet a tulajdonos arra kény- 
szeritett, hogy Buchalter ügynöknek 10 kor. 
honorárt fizessen, ezért a szervezet vele a 
szerződést felbontotta, a kávéházat bojkott 
alá helyezte.

Az éttermi segédek harca. Az éttermi 
segédek mozgalmában különösebb változás 
nem állott be. Eddig 42 munkáltató járu lt 
hozzá az egyéni szerződéshez. Azonban a 
munkások bőrén megtollasodott Trenk 
(Andrássy-ut) még mindig tartja magát. 
Most a vendéglőjét eladásra kínálja és ő 
pedig elmegy a kutyaólba közvetítőnek, 
mert az éttermi segédek árulóját, a jelen
legi közvetítőt, Zsovák Károlyt kirúgják. Ez 
lesz az áruló jutalma. Még nem járultak 
hozzá az egyéni szerződéshez a következő 
vendéglősök, akik ellen az éttermi segédek 
a legkíméletlenebb harcot veszik fel és amely 
harcban az összmunkásság támogatását el
várják: Trenk (Andrássy-ut), Máday (Rá- 
kóczy-ut) és özvegy Jahnné  (Király- és 
Valero-utca sarok).

A kassai pincérek kollektív szerző
dést kötöttek. Néhány nappal ezelőtt az 
a hir járta, hogy a kassai pincérek és fő
nökeik között folyó tárgyalások félbesza
kadtak és már-már harcra került a sor. A 
félbeszakított tárgyalásokat azonban újra 
megkezdték és az elmúlt csütörtökön békés 
egyezség jö tt  létre. A Kassai szállodások, 
vendéglősök, korcsmárosok és kávésok 
ipartársulata és a Kassa és vidéke pincérei
nek szakegylete három évre szóló kollektív 
szerződést kötöttek, amely julius 1-én lépett 
életbe. A részleteiről, amelyeket még nem 
volt alkalmunk megtudakolni, a jövő szám
ban tájékoztatjuk a szaktársakat. Meg kell 
jegyeznünk, hogy Kassán bevált a kollektív 
szerződés és a szakegyleti közvetítés, ez 
valószínűleg több budapesti kávést is gon
dolkodóba fog ejteni. Mert ez a kollektív 
szerződés is a kutyaszövetségnek pofon, 
amely itt is teljesen felforgatta az ipart. 
Ideje volna már rendet csinálni.

Repülőverseny és szervezettség. 
Mikor szervezetünk a repülőversenyek ki
szolgálásának kérdésével foglalkozott, előre 
megjósoltuk, hogy a jelenlegi szervezett
ségi viszonyok között ott semmi jót nem 
várhatni. Akik a legjobban be lesznek 
csapva, azok a pincérek lesznek és ezt a 
pincérek szervezetlensége miatt ma meg
akadályozni nem lehet és le is vettük a

kis ügyet a napirendről. Ezt a jóslatunkat 
az első nap bebizonyította. A Nap szer
kesztőségében megjelent vagy 30 pincér és 
a következő panaszt tették:

«A főbérlő Weber, két főpincére: Sági 
Pál és Windt János fogadták fel őket, mind 
a tizenegy versenynapra. Napi 4 korona 
bérrel, illetve a jövedelem két százalékára. 
Legrosszabb esetben tehát 4 koronát kel
lett volna kapniok. Az üzlet azonban nem 
ütött be, jövedelem nem volt, a főpincérek 
tehát a percenttel akarták kiütni a pincérek 
szemét. Ma reggelre behívták valamennyit 
és leszámolták kezükhöz a percentet, 30 
krajcárt. A pincérek persze nem akarták 
elfogadni ezt a szégyenletes alamizsnát, 
hanem követelték a 4 koronájukat. Azt 
nem, hanem valamennyit elbocsátotta a 
bérlő.»

Ha a mélyen tisztelt szaktársak nem a 
kutyaól és az ügynöki bódék lakói lenné
nek és tudnák, hogy nem A Nap, hanem 
csakis az összetartás, a szervezet segíthet, 
akkor ilyesféle dolgokat büntetlenül nem 
lehetne csinálni ebben a városban. Egyéb
ként azt eszik meg, amit főztek.

Nyilatkozat. Felhevült állapotomban 
olyan ténykedésre ragadtattam el magam, 
amely szervezett munkáshoz méltatlan. Ezért 
az összességtől őszinte bocsánatot kérek 
és Ígérem, hogy a jövőben öntudatos ka
tonája leszek a szervezetemnek.

Budapest, 1910 junius 23-án.
Brenner Sándor.

KRVÉSSEGÉDEK ROVRTH
-

Ötven éve pincér.
Petz Ferenc szaktársunk 1860 junius hó 

15-én lépett erre a rögös pályára Zalaszent- 
gróton és egyike ama keveseknek, akik 
megülhetik az 50 éves jubileumot, termé
szetes, még mindig a munka jármában 
nyögve. Jelenleg a Gerstner-kávéházban 
dolgozik.

Nagyon kevesen vagyunk mi, pincérek, 
akik ezt elmondhatjuk magunkról, még 
kevesebben, akik azt elmondhatjuk, mint 
Petz szaktársunk, hogy ezt az 50 évet nem 
sok munkáltatónál töltötte, de azt hisszük, 
azt a legkevesebben, hogy Petz szaktársunk 
nemcsak egy tiszta és becsületes munkás
életre tekinthet vissza, hanem emellett mint 
mozgalmunk és pártunk hü katonája, min
dig megtette kötelességét nemcsak maga, 
hanem munkástestvéreivel szemben is: 
szóval szervezett munkás volt, amióta erre 
csak alkalom nyílott. Ez teszi számunkra 
becsessé és nagyszerűvé ezt az 50 évet és 
nemcsak a szakmabeli fiatalság tiszteletével 
közeledünk az öreg szaktárs felé, de elv
társi szeretetünk minden melegével üdvö
zöljük az agg harcost és példáját követen
dőnek állítjuk oda minden fiatalnak, akik 
könnyelműségükben elfeledkeznek jövőjük
ről és egy ilyen látvány kell nekik, hogy 
meglássák, milyen egy egész férfi, egy 
önérzetes, öntudatos ember, aki öregségé
nek tiszteletreméltóságával mindennél inkább 
hirdeti igazainkat. Még egyszer szívből 
üdvözöljük öreg Petz Ferenc elvtársunkat 
és most jelentjük be az összes szaktársak
nak, hogy jubileumát e hó végén fogjuk  
megünnepelni, amelyre már most felhívjuk 
a figyelmüket.

Hagymási Jen ő  szaktársunk junius hó 
26-án ülte egybekelési ünnepét Salamon 
Berta kisasszonynyal Bácsszentmártonban.

A kávésok és főpincérek óvadék
bankja junius 24-én tartotta tisztújító köz
gyűlését, amelyen megesett az a szörnyű
ség, hogy a felügyelő bizottságba egy 
szociáldemokratát is beválasztottak Zucker- 
mandl szaktárs személyében, akármennyire 
is kapálództak ott egyes sárga vezérférfiak. 
Hogy ebbe a kizárólag  munkáltatók által 
irányított s vezetett intézményben ez meg
történt, ez az idők jele s meg vagyunk 
győződve, hogy azon szaktársak, akik a mi 
táborunkból ezen tisztes intézményre rá

vannak szorulva, azok a jövőben erősebb 
kötelességtudással őrködnek ott benn, ne
hogy a múlt sajnálatos tapasztalatai ott meg
ismétlődjenek. Ez az eset a jövőre nézve 
némileg megnyugtatásul szolgálhat arra 
nézve, hogy az intézmény a munkáltatók s 
munkások között még ma is dúló harcban 
legalább is passzív marad s nem lesz a 
sárga ragály telepe, úgy mint a múltban.

Ha felism eritek  a bennetek rejlő  
nagy erőt, az osztályuralom  nap
ja i meg vannak szám lálva.

KÁVÉFŐZŐK és konyhrlegények 
ROVRTfl

A dalkarunk. Alig egy hónapja alakult 
meg, máris bebizonyította agitációs és akció 
képességét nemcsak a dalosok szervezésé
nél, hanem a lelkesítő dalok betanulása 
mellett igen szép tevékenységet fejt ki az 
egyesületi tagok gyarapításánál és szerve
zésénél is. Sőt elmondhatjuk, hogy a dal
kar a mai egyesületi életünkben szinte nél
külözhetetlenné, mi több, a szervezet gerin
cévé kezd lenni.

Mert csak meg kell tekinteni hetenként 
a csütörtöki dalórákat, azt látjuk, hogy a 
dalkar minden egyes tagjából csupa lelke
sedés sugárzik ki, amikor együtt vannak. 
A forradalmi dalok akkordjai, a népdalok 
sima melódiái nemhogy csak érzésben 
összeforrassza őket, de serkenti s lelkesíti 
minden egyest a szervezeti élet fejlesztésére 
s anyagi erősítésére.

Amint alább látni fogjuk, már is a dal
kar és a vigalmi bizottság azon fáradozik, 
hogy julius hó 21-én egy nagyobb szabású 
nyári mulatságot rendezzen, ahol az egye
sületi tagok szórakozást s kedélyes élveze
tet találjanak s a szervezetnek anyagit nyújt
sanak. A szaktársainkat pedig arra kérjük, 
ha a mulatságra szóló meghívót kezeikhez 
kapják, annak sikere érdekében a legszéle
sebb körű agitációt fejtsék ki. Valamint arra 
is kérjük szaktársainkat, hogy lépjenek be 
tagokul a dalkarba, akár rendes, akár pár
toló tagnak.

Tagfelvétel minden csütörtökön este az 
egyesület helyiségében.

Rozsnyay György és Fejes Teréz
jegyesek. Budapest.

Felelős szerkesztő : Vágó Béla.
Kiadja: a lapbizottság.

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

Nyílt tér.
Szaktársak ! Az alanti cégek a dugókat beváltják: 

| Piper-Heidsieck | .........  50 fillér
Törley — ------------------------- 10 fillér
Krondorfi viz — - 2 fillér

Az itt felsorolt cégek pártfogolnak bennünket, te
gyük ezt meg mi is.
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Járó foglalkozásúak egészségének I 
legelemibb követelménye, hogy ||

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

gazdaságossá teszi.
WtF* Mindenütt kapható. 
Ügyeljünk a „Palm a“ védjegyre.

szénsavval telitett ásványvize hasz
nos ital étvágyzavaroknál és 
emésztési nehézségeknél. A leg
tisztább és legegészségesebb asztali 
és borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. 
Ha külföldi vendéglőben megfordul, 
szintén kérjen K ristály-forrás  

ásványvizet.

Kívánatra szénsavmentes töltést is 
szállít a

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

1910. é v i  m á j u s  h ó n a p t ó l  
Budapest, VII., Erzsébet-körut 44
kaphatók. Számos elismerő-levél bizonyítja a cég szolid 
kiszolgálását. Állandó nagy választék kész ü z le ti és 
m in d ennem ű  c ip ő k b e n . Egy levelező-lapon kérem 
szives értesítését és azonnal szolgálok. Vidéki megrende
lések utánvétel mellett a legpontosabban eszközöltetnek.

MUSCHONG'BUZIASFÜRDÓ

Kávéfőzők ügyeiméi
felhívom saját gyártmányú

konyhakabát-.kötény-és 
m unkanadrág-üzletemre,

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

fillértől feljebb.

Grünhut Ödön,
szabómester

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

Mérethez elegendő ujjhossza és mellbőség 
hónaljon körül.

mczi
© T e l e f o n  24— 94» 0

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.

Ügyvezető-igazgató: Fenyves Henrik.
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