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Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja
A MAGYARORSZÁGI KÁVÉHÁZI ALKALMAZOTTAK GAZDASÁGI ÉRDEKEIT VÉDŐ SZAKLAP

Magyarországi

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

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én Szerkesztőség és kiadóhivatal:
VII., NAGYDIÓFA-UTCA 3. SZ., I. EM ELET

A jövő mozgalmai.
Nem indokolatlan az a vád, hogy szer

vezetünk egy idő óta külsőleg nem igen 
ad életjelt magáról. Olyan, mintha meg- 
némult volna s látszólag igazuk is lehet 
azon szaktársaknak, akik éles kifakadásokkal 
illetik a szervező bizottságot, mert valóban 
külsőleg nem igen nyilvánul meg az a 
szorgos munka, amely egész csendben 
befelé folyik s amelynek eredményei rövi
desen számokban fognak a szaktársak elé 
kerülni.

Az egész holt szezonban nem lehet és 
nem is célszerű más munkát végezni, mint 
az agitáció munkáját. Összeköttetésbe kell 
lépnünk s összeköttetésbe is léptünk azon 
szaktársainkkal, akiket részben félelmük, 
részben közömbösségük tart vissza attól, 
hogy a szervezet tagjai legyenek. Ez a 
munka csak csendes lehet.

A Budapesti kávéssegédek szakegylete 
május hó 1-én kezdte meg hivatalosan a 
működését, de különféle adminisztratív okok 
miatt ténylegesen csak május végén indult 
meg a rendes egyleti élet s a vezetőségnek 
igen nehéz munkájába került, mig a meg
rázkódtatás okozta hátrányokat el tudta 
tüntetni. A nehéz munka következménye
képp örömmel jelenthetjük a szaktársaknak, 
hogy a május-juniusi taghullámzással szem
ben a júliusi hónap közel 40QlQ-os tag
szaporodást tüntet fel. Elsősorban ez a leg
fontosabb : az agitáció munkája. Nekünk 
nem is olyan soká újra fel kell venni a 
küzdelmet a kollektív szerződés érdekében 
s ez esetben, ha nem is teljes egészében, 
de velünk kell lennie a budapesti kávés
segédek nagyrészének. S tekintve azokat a 
szörnyű viszonyokat, amelyek ma a fényes 
kávéházakban vannak, csak igen minimális 
kötelességtudás mellett, ha a szaktársak az 
agitáció terén megteszik a kötelességüket, 
akkor a vezetőségnek módjában lesz a 
legenergikusabb eszközökkel felvenni a küz
delmet. Mindaddig, mig a munkásság zöme 
ott nem áll a harci sorokban, addig kevés 
kilátásunk lesz jogaink megvédésére s 
gazdasági helyzetünk javítására. íme, az 
asztalosmunkások porrá zúzták a kutya
szövetségüket összetartásuk nagyszerű erejé
vel, a sütőipari munkások kollektív szerző
dést kötöttek s kivívták a szakegyletben 
lebonyolított paritásos közveíitést, a szabók, 
szűcsök, bördiszmümunkások, húsipari mun
kások kollektív szerződést kötöttek, a nyom
dai munkások kollektív szerződést kötöttek, 
sőt a  p é c s i , b r a s s ó i  és  k a s s a i  k á v é 
h á z i é s  é t te rm i s e g é d e k  i s ;  mi ezekben 
a küzdelmekben annyival kevésbé marad
hatunk hátra, mert szilárd meggyőződésünk 
szerint maga az ipar az, amely égve óhajtja 
a harmadik éves harc beszüntetését.

De ehez mégis erő kell s ezt megterem
teni minden becsületes kávéssegédnek köte* 
lessége.

Van még egy lényeges dolog, amely kell 
hogy gondolkodásra ébresszen minden 
szaktársat és pedig a tömeg renyheségének 
és nem egyedül a kutyaólnak a szörnyű 
következése: az  ü g y n ö k i r e n d s z e r  v j -  
bó l v a ló  f e l é l e d é s e .

Ez a rettenes szipoly, amelyről azt hittük, 
hogy szervezkedésünk kezdetén kitiportunk 
belőle minden életképességet, megmozdult 
s ezernyi csápját és polipkarját újra a szak
mára vetette.

Szaktársak, elérkezett a tizenkettedik óra !
A munkáltatók hatalmi tébolya, a gazda

sági eredmények elkeserítő pusztulása és az 
ügynöki rendszer uj és erős szervezkedésre 
int bennünket. Csak egy módja lehet ennek: 
tömörülni abba a szakegyletbe, amelynek 
ma még nem tagia minden budapesti kávés
segéd, a Budapesti kávéssegédek szak- 
egyletébe s kötelességeinknek eleget tevése 
által az agitáció terén. Az összetartást 
rövidesen meg fogiuk teremteni. A sárgács- 
kákat, a sztrájktörőket, a galeristákat mint 
a pihét fogjuk elfujni.

Előre a munkára.

A sárga piszok.
A sárgácskák eme édes kis piszkok júli

usi mérlege igen szomorú eredményt ho
zott ennek a szeretetreméltó szörnyszülött
nek. Az u. n. gazdasági mozgalomnak. La
punk, a Népszava olyan pocsék leleplezé
seket hozott a tisztes társaságról, hogy nem 
csuda, ha azóta senki sem akar szóba állni 
velük. A kávésok is iszonyúan restellik a 
dolgot s ahova| bekopogtatnak, onnan csú
nyán kiverik őket. Ámde térjünk át a tárgyra.

A nagy panama.
A kávésokkal együtt rendeztek a sárgák 

nemrégiben egy mulatságot, amelyen felül
fizetni : a kávésok kutyaszövetségének tett 
szívességet jelentett. Annakidején megírtuk 
azokat a piszkos szédelgéseket, amelyeket 
a sárgák egyes elvtársaink és egyes kávé
sok neveivel véghez vittek, de mostanában 
újabb panamák sültek ki erről a nevezetes 
mulatságról. A kávésok és a szállítók felül- 
fizetéséből igen sok pénz, közel 2000 ko
rona folyt be s mikor ennek elszámolásá
ról szó esett a sárgák között, a két főren
dező: Bereczky Lajos (Erzsébetién kioszk) 
és Falatkay Győző (Seemann-kávéház) nem 
akartak elszámolni a bál jövedelméből a 
vezetőségnek. Emiatt óriási botrányok tör
tek ki. Kiadás alig volt, pénz mégsem ma
radt. Egyesek utánnajártak a dolognak s ki
sült, hogy se a kutyaszövetség, se az ipar
társulat — ahova beterjesztették a számadást 
—- nem fogadta el a nyugtákban szűköl
ködő elszámolást. Emiatt felbomlott a sárga 
alakulat. Leköszöntek s otthagyták őket 
Nagy Károly alelnök, Farkas Márton jegyző 
s kilenc választmányi tag, akik kijelentették, 
hogy ilyen korrumpált társaságban ők nem 
akarnak dolgozni. Annak idején Falatkay 
Győző (Seemann-kávéház) kijelentette, hogy 
a munkásegylet vezetőségében azért kelle
nek a munkáltatók, hogy a pénzkezelést 
ellenőrizzék. Ugylátszik, a munkáltatók úgy 
tudnak vigyázni a munkások pénzére, mint 
ahogy őrködnek a gazdasági vívmányok 
épségben maradásán.

Természetes ezek után senki sem akar 
szóba állani velük még akkor sem, mikor 
Sáfáry bácsi szegény igy agitál: „Jöjjenek 
be kérem a sárga egvletbe, nemsokára ki
dobjuk Falatkayt és Bereczkyt.il A fenének 
kell az egyletük 1 Megjegyzendő azonban, 
hogy az ezután következő leleplezések, 
piszkok és szenyek, apró undorságok még 
jobban elősegítették a sárgák tökéletes 
tönkremenését, annyival inkább, mert ezen 
újabban kipattant dolgok a legnagyobb mér
tékben k o m p r o m it tá l tá k  m a g á t  az  
ip a r  t á r s u la to t . De halljuk csak sorjában 
őket.

Újabb óriási büdösség.
Az úgynevezett „gazdasági alapon" álló 

szakegyesület Bereczky Emília Csengeri- 
utcai korcsmájában született meg, ahol a 
sárgák vezérei, Bereczky Lajos és Falatkay 
Győző a korcsmárosnénak kijelentették, 
hogy őket a budapesti kávésipartársulat 
támogatja óriási összegekkel, tehát hitelezhet 
nekik. Csak azt kötötték ki egyelőre, hogyha 
illetékes helyen kérdést intéznek hozzá, azt 
felelje, hogy minden gyűlésért 20 koronát 
kell fizetni. (Ez úgy látszik, egyes elszámo
lásokhoz kellett.) Kaptak is egymásután 
300—300 koronát, de ez hirtelenében úgy 
elfogyott, hogy az alapszabályok elkészíté
sére s bélyegekre nem maradt egy krajcár 
sem s a költségekre a korcsmárosnétól kér
tek kölcsönt, amelynek nagyrészével ma is 
tartoznak.

Ezután azzal hitegették, hogy a bál, a hí
res bál jövedelméből fogják tartozásukat 
kiegyenlíteni, de csak 100 koronát fizettek 
ki belőle. A korcsmárosnét követelőzéseire 
újra az ipartársulat támogatásával hitegették 
s tényleg kaptak is újra 150 koronát, de 
ebből csak 80-at fizettek meg s hogy a töb
bivel mi lett, azt keressék azok, akik ad
ták. Hogy ezek a pénzek hova lettek, arra 
egy kezünkben levő levél élénk világot vet. 
Ezt a levelet egyik sárga vezér, a félszemü 
Bajza (kávéfőző az Országház-kávéházban, 
Gárdonyi urnái) irta a korcsmárosnénak s 
hü másolatban a következőképpen hangzik : 

„Kedves Nagysád! Kérném alázattól ennek a 
levél áttadójának részemre 6 koronát küldeni mivel 
szükségem van rá ászt tessék kérem a bizotság szám 
lájához csatolni azt a hatt koronát viszontlátásra 
estére mondja meg Bereczkinek én csak 8 után este

I’övök mert felmentem a kávésipartársulathoz tehát 
:érem valami jó vacsorát készíteni maradok tiszt. 

Bajza István."
A korcsmárosnét minden elképzelhető 

módon szipolyozták. Vele fizettették a sárga 
egylet titkárának, Bayer Frigyesnek a napi 
2 korona fizetését és költségeit.

Kijelentették, hogy a kávésok részére 
bankettet rendeznek s ehez a szegény 
asszony 4 üveg pezsgővel járult hozzá. 
A bankettből nem lett semmi, de a pezsgőt 
megitták a sárgák.

Ezenkívül egyik-másik is folytonos köl
csönökkel zsarolta a korcsmárosnét, úgy, 
hogy el akarta adni az üzletét. De az üz
letből nem lett semmi, mert Bereczky Lajos 
és Falatkay Oyőző kijelentették a vevőnek, 
ha nem ad  pár száz koronát, elviszik az 
egyletet a korcsmából. Erre a vevő annyira 
megijedt, hogy a száz korona foglalót ott
hagyta s többé nem jelentkezett.

Ezek egyelőre azok a tények, amelyeket 
szükségesnek tartottunk a nyilvánosságra 
hozni. Hogy ezek a piszkos dolgok való
ban megtörténtek, azt Falatkay Győző 
urnák, a Seemann-kávéház díszének egy le
velével igazolhatjuk, amelyet a korcsmárosné 
egy goromba levelére válaszolt. Hü máso
lata a következő:

•Tisztelt Bereczkyné! Nagyon szépen köszönöm 
a megtiszteltetést. Oorombáskodni és a legnagyobb 
szemrehányásokat nekem tenni amikor nagyon jól 
tudja a mitt csak tehettem a maga érdekében azt 
tetem. Hogy én mennyi pénzt kértem öntől a2t 
tudom, hogy önnek még 7 koronával tartozók ezt 
készségesen megfizetem a mi pedig a többit illeti 
az Bereczky ur dolga mert ő a megbízott az Ipar- 
társulatnál már eljárt ép tegnap azt mondta nekem 
hogy a legrövidebb időn belül rendezni fogja az 
egészet. Különben ezek után Bereczky urat felelős
ségre vónóm.

T. Falatkay.*
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Nos ezek a zsiványok azok, akik a szak
egylet pénzkezelését folyton felhánytorgat- 
ják, ezek ugatnak folyton a lelkiismeretlen 
«fizetett agitátorokról» ezek a betyárok, 
azok, akiknek van arcuk a munkásoknak 
azt hirdetni, hogy ők akarják képviselni a 
munkásság igazi érdekeit; ők, a munkálta
tók moslékos dézsája mellett sündörgő rü
hes sárga kutyák . . .  ők védik majd meg 
a mi érdekeinket! Ezek a levelek aljassá
guk megdönthetetlen bizonyítékai. Vagy 
kapnak pénzbeli támogatást, ahogy a le
vélben írogatják, akkor a munkáltatók zsold- 
ján élő árulók, vagy nem, akkor pedig kö
zönséges szédelgők, akik csak a munkás
fillérekre pályáznak.

De nem is csoda, ha tisztességes ember 
még a sáros csizmáját se törli beléjük, 
amit viszont Kővári Jenő ur, az Osztende- 
kávéház üzletvezetője, a jelenlegi sárga 
elnök, soraival igazolhatunk. Nála is ke
reste a pénzét a kiszipolyozott korcsmá- 
rosné, mire a megpofozott üzletvezető az 
adósságok megfizetésére vonatkozólag óva
tosan megjegyzi, hogy ők nem kapnak 
pénzt az ipartársulattól és kijelenti:

«Én az Ígéretet abban a hiszemben tet
tem, hogy tagjaink száma rohamosan sza
porodni fog és igy az előkészítő bizottság 
kontóját a befolyó tagdijakkal födözni 
fogja a választmány. Sajnos, ezideig még 
nélkülözzük a tagok tömörülését.»

Ez a pár adat újólag igazolja a sárga 
mozgalmakról eddig tett összes állításain
kat. Pénzéhes fráterek a munkáltatók zsold- 
jában, akik minden alkalmat megragadnak, 
hogy kiszipolyozhassanak. Mindenkit be
csapnak, a munkásokat azzal, hogy érdekük
ben dolgoznak a munkáltatókat, hogy velük 
vannak a munkások, pedig az egész nem 
egyéb, mint saját pénzéhségüknek szédel
gésekkel való kielégítése. Szégyene ez a 
mozgalom a kutyaszövetség által odakény- 
szeritett pár tisztességes munkásnak, de 
szégyene a munkáltatóknak is, akik azt 
hiszik, hogy az ilyen csirkefogókkal többet 
elérnek, mint egy becsületes kollektív szer
ződéssel. A becsületes mozgalom folyton 
erősödik, folytonos harcokkal fenyeget s 
végül is ki fogja vívni jogait. A sárga moz
galmak pedig csak botrányokat okoznak s 
végeredményben ezek is csak az osztály
harc alapján álló mozgalmat erősitik.

HIVATALOS RÉSZ.
Petz Ferenc 50 éves jubileuma.

Valóban megható s mindenkire mély be
nyomást gyakorló ünnepély zajlott le julius 
hó 20-án, mikor is egy derék öreg szak- 
és elvtársunk pincérkedésének 50 éves for
dulóját ünnepeltük. A Vigszinkör óriási 
kerthelyisége, a hűvös idő dacára, szép 
közönséggel tellett meg. Ott voltak a szer
vezett kávéssegédek, kávésnők s konyha
legények, ott voltak a munkáltatók igen 
szép számmal, ott voltak Petz szaktársunk 
ismerősei és vendégei igen nagy számban. 
Petz szaktárs nejével s rokonságával együtt 
külön főasztalnál ült s az ünnepély kezdete
kor az egész közönség ott tömörült össze. 
Az ünnepélyt a kávéssegédek s kávéfőzők 
dalkara nyitotta meg, majd a budapesti 
kávéházi munkások nevében Fodor Pál 
szaktárs üdvözölte bensőséges szavakkal 
pályatársai nevében az ünnepeltet, akinek 
mellére fellüzte a szaktársak értékes ajándé
kát, a munka érmét. Óriási óváció kisérte 
a lelkes szavakat. Ezután Vágó Béla elv
társ üdvözölte nemcsak mint példás mun
kást, hanem mint becsületes elvtársat is a 
Budapesti kávéssegédek szakegylete nevé
ben s bejelentette, hogy a vezetőség az 
egyesület disztagiává választotta meg. A lel
kes éljenzés lecsillapodtával Petz Ferenc 
szaktárs könnyes szemekkel, meghatottan 
mondott köszönetét az ünneplésért. A da
lárda éneke zárta be a lélekemelő ünne
pélyt, amely még sokáig együtt tartotta a 
közönséget a kávéssegédek «Bohém* zene
kara pompás talp alá valóival.

Felülfizettek a következők: Littke cég tiz 
üveg pezsgő, Juranek Ferenc 10*—, Stern 
Ignác 5*—, Glauber és Langer 6*—, Hor
váth 2*—, Reismann Sándor 5-—, Pulai 
Gábor 4*40, Törley cég 10*—, Schmolka 
Manó 5’—, Forgó Károly 10*—, Vámos 
Dezső 10*—, Neumann és Schwarz 10*—, 
Lakner 5*—, Pollák Hermann 5*—, Gerstner 
2*—, Kertész 5*— és Lázár uraktól 2*—, 
Bauer —*40, Schaffer — '40, Gombos 
— ‘80, Győrfi 2*—, Wucsak 1*—, Frecht- 
mann —*80, Lindenbaum 1*—, Spitzer—*40, 
Szlovák —*40, Papp 1*—, N. N. — *40, 
Schenk —*40, Marton Á. — 40, Klein 
— *40, Haas 1*20, Szencz —*40, Kohn — *40, 
Schönfeld — *80, Fodor Gy. —*80, Czillich 
1-40, Biermann — 60, Rumann — *40, N. N. 
—*20, N. N. — -40, Vigh — *40, Weisz —*40, 
Weisz D. — *30, N. N. — *40, N. N. — *40, 
N. N. — 60, N. N. — ■40, Müller — *40, 
Lechner —*40, N. N. — *40, Klein I. — 60, 
Kaiser —*40. Porjesz 1*40, N. N. — *40, 
N. N. — *40, N. N. — -20, N. N. —-40, N. N. 
— *40, Langer — *60, Margulits —*40, László 
— *40, Kis — *40, Mühlhoffer 2*80, Posch 
1*40, Reichfeld —‘60, Wetzler — *80, Farkas 
1*—, ifj. Geyer 1*—, Frischmann 1*—, Braun 
— *40, Molnár —*40, Knapp — -40, Répási 
—-40, Ádám 1*40, Suski — *40, Redlinger 
—*40, Weisz Gyula utján 13*40, Gyémánt 
— *40 koronát. A felülfizetésekért ezúton 
mond köszönetét a vigalmi bizottság.

Budapesti kávéssegédek szakegylete
VII., Nagydiófa-utca 3, I. em. 9. Telefon 
21—60. Hivatalos órák 8— 12-ig, 2—7-ig. 
Közvetítés, ingyenes jogvédelem, könyvtár, 
panaszok felvétele s elintézése, szaklap
helyiség. Támogassuk szakegyletünket.

Szerződéses üzletek figyelmébe. A 
Budapesti kávéssegédek szakegylete vezető
sége, miután az egyéni szerződéses üzle
tekből igen sok panasz érkezett be úgy a 
fizetés, mint a szabadnap s a kisegítés 
miatt, elhatározta, hogy a régi szerződés 
ide vonatkozó pontjait újólag beterjeszti a 
munkáltatókhoz s ahol rend van, ott to
vább fentartja a szerződést, ahol ezeknek 
békés utón nem tud érvényt szerezni, ott 
a szerződést haladéktalanul felbontja , amely
nek konzekvenciái ismeretesek mindenki 
előtt. Ugyancsak élénk vita tárgyát képezte 
az is, hogy a szakegyleti járulék fizetése 
épp ezekben az üzletekben egyszerűen bot
rányos sok utánjárás után történik csak 
meg. Most utoljára figyelmeztetjük azokat, 
akiket ez érdekel, hogy a vezetőség a jö 
vőben erősebb eszközökhöz fo g  nyúlni a 
rend érdekében.

Akik három hónappal hátralékban 
vannak, azok haladéktalanul rendezzék 
ügyeiket, mert a törlés ezen hónapban kez
detét veszi.

Felhívás. A budapesti kávéssegédek 
dalkara megkezdi működését. Felhivatnak 
mindazon szaktársak, akik a volt dalkarnak 
tagjai voltak, azok jelentkezzenek az egye
sület helyiségében, Bruckner Emilnél, az 
ügyvezetőnél és a pontos címüket adják le. 
Uj tagok is felvétetnek. Jelentkezni lehet 
e hó 20-áig. Az elnökség.

SZERVEZETI ÜGYEK.
Két kollektív szerződés.

A kutyaszövetségi politika ellen és az 
osztályharc alapján álló szervezet mellett két 
súlyos érvet szolgáltatott Brassó és Kassa. 
Mindkét helyen k o lle k t ív  sz erződ ést  kötöt
tek a kávés- és vendéglősipari munkáltatók a 
szervezettel, ami azt bizonyítja, hogy az állandó 
és becsületes békét jobbnak tartják, mint az 
állandó és folytonos háborúságot és bizony
talanságot az iparban, viszont az is kétség- 
lelenül bebizonyosodott, hogy csak és kizáró
tag ott történt igyekvés a kávéházi és ven
déglői alkalmazottak gazdasági érdekeinek 
javítására, ahol az alkalmazottak az osztály
b a n  alapján szervezkednek. Ez a két kollek
tív szerződés egyébként megdöntötte azt a 
becstelen és bornirt felfogást is, amely sze-
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rint szociáldemokrata kávéházi alkalmazot
takkal nem lehet szerződést kötni. Ez külö
nösen áll Kassára, mert ott ez az uj szerző
dés, amely minden harc nélkül köttetett, 
folytatása egy előbbi kollektív szerződésnek, 
ami azt bizonyítja, hogy mindkét fél meg 
volt elégedve a szerződéses viszonynyal. íme : 
azoxban a városokban, ahol a kávéssegédek 
és éttermi segédek szét vannak zilálva, ott a 
legpokolibb visszaélés tanyája van az egész 
vidéken. Azon városokban azonban, ahol 
szervezve vannak, ott rendes és becsületes 
szerződések szabályozzák a munkaviszonyo
kat. Pécsett már régebben működik a kol
lektív szerződés és szakegyleti munkaköz
vetítés s most újabban a brassói szaktársak 
szabad szervezete és a Kassa és vidéke 
pincérek szakegyesülete hozott mindnyájunk 
számára örvendetes vívmányokat.

A kassai kollektív szerződés főbb pont
jai a következők:

1. Szakegyleti közvetítés.
2. Felszolgálók fizetése 1910-ben 44 kor., 

1911-ben 46 kor., 1912-ben 48 kor. havonta. 
Éttermekben rendes élelem, kávéházakban 
36 kor. kosztpénz.

3. Tanoncok fizetése havi 20 kor. és teljes 
ellátás és csak reggel 8 órától esti ^ ÍO  óráig 
terjedhető munkaidő.

4. Kisegítés dija beltelken 4 kor., kültel
ken 5 kor. és teljes ellátás vagy 1*40 kor.

5. Teljes 24 órás szabadnap. Szabadnapos 
helyettesítéséről főnök gondoskodik.

6. Közös bizottság, mely a panaszok 
felett dönt. A bizottságnak jogában áll bün
tetést is kiszabni.

A brassói egyezség főbb pontjai a követ
kezők:

1. Szervezet elismerése.
2. Éthordók és szobapincérek havi bére 

40 kor.,̂  kávéssegédek havi bére minimum 
70kor. Éttermi segédeknek élelem,kávéssegé
deknek reggeli, ozsonna és éjjeli vacsora.

3. Teljes 24 órás szabadnap éttermi segé
deknek minden két hétben s kávéssegé
deknek minden héten. Szabadnapos helyet
tesítéséről főnök köteles gondoskodni.

4. Kisegítő dija 4 kor., külterületen 5 kor. 
Kisegítésnél élelmezés jár vagy pedig 1 *40 kor.

íme a két városban egyezségek szabályoz
zák, ha nem is a legfényesebbek, de tekintve 
a vidéki viszonyokat, mégis eredményteljesek 
a kávéházi és éttermi alkalmazottak munka- 
viszonyai.

És Budapesten ennek előnyeit nem akar
ják belátni se a munkások egyrésze, se a 
munkáltatók. Erős küzdelmet kell folytatnuk, 
hogy megtörjük a munkásság végzetes és 
szégyenteljes közönyét s ha kell, a legerő
teljesebb eszközökkel is a helyes útra terel
jük könyörtelen és vak munkáltatóinkat. Nem 
nyugszunk addig, mig Budapesten is ki nem 
vívjuk a kollektív szerződést. Ha jó és lehet 
Pécsett, Kassán, Brassóban, akkor jónak kell 
lennie s meg lehet csinálni Budapesten is.

Eltörlik a borravalót. Egyik napilap
ban olvassuk : «Nagyváradról jelentik, hogy 
ott október elsején eltörlik a borravalót. 
Akkor jár le ugyanis a nagyváradi pincérek 
és kávésok kollektív szerződése. Az uj 
szerződés meg akarja szüntetni a borra
valót és a pincérek fizetését, ezek helyett 
a kávéház bruttó jövedelmének tiz százalé
kát köti le a pincérek számára. Az uj rend
szerrel persze együtt jár a kávéházi árak 
emelése, vagyis drágábbak lesznek a kávé
házi cikkek.* Mi még pontos értesüléseket 
nem nyertünk a nagyváradi borravaló 
ellenes mozgalomról, annyi azonban bizo
nyos, hogy ismerve a nagyváradi szaktársak 
szervezettségét, majd ott inkább a rendes 
fizetés lesz eltörölve, mint a borravaló. Ahol 
nincs erős osztályharc alapján álló szervezet, 
ott nem gyarapodnak, hanem fogynak a 
kávéssegédek gazdasági viszonyai.

A szak szerv ezeti v álasztm án y  julius 
hó 29-én tartott ülésén magáévá tette az 
éttermi pincérek küzdelmét és felhívja a 
szervezett munkásokat, hogy kerüljék mind
azon vendéglőket, amelyek tulajdonosai a 
pincérek jogos követelését elutasítják. Áru.
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lást követ el az a szervezett munkás, aki 
bojkottált vendéglőbe jár.

Jelenleg a következő éttermek állanak 
bojkott alatt:

Trenk Emil Opera-vendéglője, Andrássy- 
ut, az Opera közelében ; Leheti István, 
Károly-körut és Wesselényi-utca sarok.

A Cirkusz-kávéházban a múlt hónapban 
sztrájk tört ki s egy derűs délutánon az 
összes felszolgálók otthagyták az üzemet, 
amely majdnem megakadt emiatt. A munká
sok kijelentették, hogy visszamenni nem 
akarnak, a főnök másnap a szervezet által 
pótolta a munkásokat s a konfliktus véget 
ért. Anélkül, hogy most a sztrájk még pon
tosan ki nem derített okának taglalá
sába belemennénk, ki kell a szervező bizott
ság részéről jelentenünk, hogy szerződéses 
üzletben sztrájkot csinálni a legnagyobb 
könnyelműség és lelkiismeretlenség. Ha vala
kinek panasza van, terjessze azt az illetékes 
fórum elé, amely feltétlen fog intézkedni a 
fenforgó ügyben. De mindenki megkérde
zése nélkül vad sztrájkokat provokálni, ez 
már olyan hiba, amelylyel szemben a jövőben 
szigorúbb eszközökkel fogunk fellépni.

Upor figyelmébe. A következő levelet 
kaptuk Karlsbadból: «Tisztelt elvtárs, talán 
szívességet teszek önöknek, amikor értésükre 
adom, hogy az önök ádáz ellensége a t. Upor 
kávés Karlsbadban nyaral és az ottani szak
társaikkal leckéztessék meg egy kicsit, ha 
némi összeköttetésük van velük és ha lehet. 
Tisztelettel egy elvtársuk.» íme, akárhová is 
menjenek a kutyaszövetség emberei, min
denütt elkíséri őket a munkások gyűlölete 
és bosszúvágya becstelen, üldöző szenvedé
lyükért. De hiába prédikál akárki, nem hiszik. 
Egyszer majd rájönnek.

Sárga terror. Már a múltkoriban megír
tuk, hogy azOstende-kávéház üzletvezetője, a 
megpofozott Kővári eljár az ipartársulatba 
s ott denunciál szervezett kávéssegédeket, 
akik uszitóknál dolgoznak. Már akkor meg
írtuk, hogy ezért megtorlás já r , nemcsak 
neki, hanem az Ostendének is. Mert nincs 
senkinek kifogása az ellen, ha Gross ur, 
az Ostende-kávéház tulajdonosa a sárgák 
elnökét alkalmazza üzletvezetőnek üzleté
ben. Még az ellen se volna senkinek kifo
gása, ha az ott alkalmazott kávéssegédek 
és kávéfőzők között a sárgamozgalom 
érdekében agitál. De terrorizálni nem enge
dünk. Éhez jött azonban több is. A perfidia 
netovábbja, hogy akkor, amikor a sárga
mozgalommal a kutya se törődik, de a 
sárga vezérek piszkos adósságait ki kell 
fizetni, akkor az üzletvezető ur az üzletben 
dolgozó kávéssegédekre önkényes adót 
vet ki, jóllehet azok nem tagjai a sárga
mozgalomnak. A legutóbbi napokban Kő
vári ur kijelentette, hogy minden kávés
segéd 5 koronát köteles a fizetéséből a 
sárgák céljaira lefizetni. A munkások egy- 
része megtagadta, de a többi az elbocsá
tástól félve leadta a heti fizetésének több 
mint egyharmad részét, mert az üzletvezető 
ur úgy parancsolta. Kérdezzük Gross urat, 
a tulajdonost, azért tartja-e üzletvezetőjét, 
hogy az üzletét vezesse, vagy azért, hogy 
munkásait megrabolja, a sárgák ellopott 
pénzét kipótolni. Vagy teremt rendet a 
kávéházban, vagy megkapja az útbaigazí
tást kívülről. Szégyen és gyalázat erre a 
kávéházra, hogy folyton ilyen piszkos dol
gokkal kapcsolatban kell Írni róla s nem
sokára a vendégek figyelmét is fel fogjuk 
hívni ezekre az üzelmekre. Megjegyzendő, 
hogy a Népszavában is alaposan megté
páztuk a kis ügyet, mire a megpofozott 
üzletvezető nyilatkozatra kényszeritett három 
munkást, akik kérdezték, ki az a névtelen 
rágalmazó, ők le akarják cáfolni. A Nép
szava megjegyezte, hogy a közleményt a 
szervező bizottság küldte be, amely ma 
is fentartja összes állításait. Erre óriási 
csönd lett. De részünkről annál nagyobb 
lesz a lárma. Bizony Gross ur! Mert nem 
lehet ám csak olyan könnyen elhallgatni, 
hogy épp ezek ordítanak legjobban a vörös 
terror ellen s ezek simák iszonyúan a kipré
selt munkásfillérek miatt. E zek!

k AVé s s e g é d e k  r o v r t r ]
Pincérsors. A lapok sokat Írtak a komá

romi botrányról. Báró Buol részeg fővel 
leszidta Púm Gyula pincért s mikor az el 
akart előle menekülni, akkor kiadta a rende
letet :

— Kössétek fához a gazembert!
A tüzérek teljesítették a parancsot. Lonzsi- 

rozó szárral odakötözték a fához Púm Gyulát. 
Azután az egyik tüzér kivette zsebéből a 
borotvát, odalépett az asztalhoz és a kést 
élével nekivágta néhányszor az asztalnak, 
hogy eltompitsa. Azután megkezdődött a 
munka. A fához kötött pincérnek nekiesett 
a tüzér. Balkezével odanyomta Púm fejét a 
fának és úgy nyúzta a boldogtalan embert, 
tövestöl jött a szőr a szegény ember arcáról 
és patakként ömlött ki a vér a borotva 
nyomán Púm arcából. Nagyon izzadt, a 
verejték kiütött a homlokán és sziszegett. 
Utóbb már erősen hörgött, azután leesett, 
lehanyatlott a feje és elájult.

Ugyancsak ebben az időben vettük a hirt, 
hogy Barta István I. honvédgyalogezredbeli 
őrmester nagy mulatságot csapott Schmeisel 
Frigyes Dohány-utca 90. szám alatti ven
déglőjében. Amikor a záróra elérkezett, a 
vendéglős felszólította az őrmestert, hogy 
fizessen. Barta azonban tovább akart mulatni, 
kardott rántott és vagdalkoztii kezdett. Köz
ben Morsóvetz Péter pincért a balkezén 
megvágta. A vagdalkozó őrmestert a katonai 
őrjárat vitte el, a pincér sérülését pedig a 
mentők kötözték be.

íme, két szomorú eset, midőn világosan 
kitűnik, hogy a pincér ki van téve a leg
nagyobb veszedelmeknek részeg barmok 
s őrjöngő vadállatok részéről. De kérdez
zük, vájjon ki volna-e téve, ha megvolna 
a pincérségben a kellő összetartás? Vájjon 
lehetne-e minden pökhendi emberformának 
a kapcarongya. Vájjon nem-e tudná meg
védeni becsületét és testi épségét?

Igen érdekes levelet kaptunk Békéscsabá
ról az első ügyben. így szó l: «Szaktársak! 
Ama kérelemmel fordulok hozzátok, hogy 
lehetőleg adjátok meg egy pár szaktárs 
címét, akik Komáromban üzletben vannak, 
hogy az ott történt felháborító esetet, ami 
Púin Gyulával történt, az egész országra 
kiterjedő szervezettséggel megtoroljuk, úgy 
hogy addig lesznek azok az ott mulató 
tisztek bojkottálva, mig őket, vagyis báró Buol 
kapitányt a hadseregből ki nem zárják, 
mert csakis egy országos akció által érhet
jük el ezen elégtételt, én rajta leszek, hogy 
ez sikerüljön is». Aláírás.

Igaz, hogy szép és helyes beszéd ez szak
társ, de hol vagyunk még ettől? Mikor itt 
Budapesten is, ahol erős volt az össze
tartás, megtorlás nélkül gázolnak ma a 
szaktársakon. Úgy látszik, örökre kihalt már 
az önérzet a magyar pincérekből.

Menyország a kávésiparban. A 
Simplon-kávéházban nagy verekedés volt 
a minap. Vörös Ernő ur, ez a kifogástalan 
gentleman, akinek a háta közepéig ki van 
vágva a kabátja s aki üres óráiban tajtékos 
dühvei szokta a Népszavát szidni, ráéhezett 
a föpincérek fizetésére és kilátásba helyezte 
ennek elvételét. Lehet, hogy el is veszi s 
nekünk, fájdalom, nincs módunk megvédeni 
ott dolgozó szaktársainkat, mert még nincs 
elég erőnk hozzá. De elegáns Vörös, be 
jön kegyed még egyszer a mi utcánkba. 
Berger Leó egy kisegítőnek, aki déli A/a 1-től 
reggel dolgozott nála, ezért 2 koronát
fizetett. Szégyen, gyalázat!

így védi meg a kutyaól a kávéssegédek 
érdekeit. Legyen csak erős a szervezetünk, 
majd lesz ez még másképp is.

A Munkácsy-kávéházat Géber Ignác 
szaktársunk vette át, akinek a szakképzett
sége garancia arra, hogy a kávéház a 
jövőben szép fejlődésnek indul. Azonkívül 
aminő jó szaktárs volt Géber Ignác a múlt
ban, épp oly jó szívvel ajánlhatjuk, hogy a 
szaktársak támogassák a legmesszebb menő 
igényeket is kielégítő kávéházat.

A takarítónő panasza. S. M. kávéházi 
takarítónő a Népszavában a következő pa
naszt adta elő:

A kávésipartársulat szolgájánál, Szántó 
Simonnál laktam Kazinczy-utca 11. sz. alatt. 
Ugyanitt van az ipartársulat irodája. Szántó 
Simonnál takarítást végeztem, amikor állás 
nélkül voltam és ezért a munkáért lakást 
adott. Irni-olvasni nem tudok, ennélfogva 
Szántót kértem meg, hogy megtakarított 
keresményemet helyezze el a postatakarék
pénztárban. A napokban állás nélkül vol
tam, kértem Szántót, hogy adja ide a taka
rékkönyvemet. Szántó és felesége erre go- 
rombáskodtak velem és nem akarták kiadni 
a könyvecskémet. A vonakodásból és a 
gorombáskodásból az a gyanú ébredt fel 
bennem, hogy Szántónál a takarékkönyv 
nem lehet rendben. Egy ügyvédhez fordul
tam és annak a közbenjárásával sikerült 
könyvecskémhez jutni csütörtökön. Nagy 
volt azonban a meglepetésem, amikor meg
tudtam, hogy a takarékban csak 150 ko
rona van, holott én mintegy 540 koronát 
adtam át Szántónak, amit tanuk is igazol
nak. Pénteken elmentem Szántóhoz, hogy 
a lakásán levő ruháimat elvigyem. Szántó 
és felesége, azonkívül Szántóné egyik ba
rátnője és a kávésipartársulat gépirónője 
volt a lakásban. Szántó bezárta az ajtót, 
elfüggönyözte az ablakot és a feleségével 
együtt nekem esett és össze-vissza pofoztakt 
vertek. Az ütések zaját és jajveszékelésemet 
az egész háznépe hallotta, de senki sem 
jöhetett segítségemre, mert az ajtó zárva 
volt. Szántó ellen megteszem a büntetőfel
jelentést.

Ez a Szántó a kávésipartársulati kutyaól 
egyik főtámasza. Erre is van közvetítés 
bizva. Szaktársak, ilyenek a munkáltatók hü 
emberei és a kutyaól oszlopai. Teringettét, 
mégis csak másfajta dolog az a szakegylet, 
akárhogy is piszkolják. Ugy-e, szaktársak ?

KÁVÉFŐZŐK és  k o n y h r l e q é n y e k  
ROVRTR

Felhívás ! Erős küzdelmen kellett ke
resztül menni addig, amig szaktársaink
kal megérttettük, hogy a szervezkedés ré
vén érhetünk célt, nem pedig a széthúzás
sal. Hogy ezt most már a szaktársak maguk 
is belátják, az azt bizonyítja, hogy a kávé
főzőkön nem fogott a piszkos sárga csá
bítás. De nem fogott a kávésok mézes Ígé
rete sem, mert ez is, a másik is a munkások 
becsapására felesküdött. Ez az oka an
nak, hogy a kávéfőzők és konyhalegé
nyek a mi szakegyletünkbe meggyőződés
ből jönnek, mig a kávésok sárga egyletébe 
pénzért sem tudtak tagokat gyűjteni, amit 
bizonyít a sárga elnök levele is, ahol azt 
sírja, hogy nélkülözik a tagok szaporodá
sát. De bizonyítja a másik vezér, az áruló 
Bereczky, szintén sárga vezér, akinek, úgy 
látszik, hogy a talaj kezd mozogni a lába 
alatt és felküldi hü csatlósát a kávéfőzők 
szakegyletébe, ő maga pedig várakozik az 
Ostende-kávéház terrasszán. A hü csatlós 
hírül viszi a kávéfőzők üzenetét, amely el
utasító volt. Ilyen az árulók jutalma. Most 
már megingott a kávésoknak a sárga vezé
rekben helyezett bizalma, most már úti la
put kötnek a talpukra.

Ezért kell nekünk szervezkedni mostkét- 
szeres erővel és maguk közül ki kell az 
olyan alakokat küszöbölni, akik nem méltók 
arra, hogy közöttünk helyük legyen. Tisz
tességes munkásokat kell nevelnünk, akik 
minden tekintetben megállják a helyüket, 
úgy a munkában, mint a szakegyesületben 
és mi akkor elérjük azt, hogy a kávéfőzők 
szakegylete és a kávésipartársulat közötti 
békét meg lehet teremteni.

Felszólítjuk a szaktársakat, hogy a laká
sukat jelentsék be, akkor minden tagunk pon
tosan megkapja a szaklapot. Az elnökség.

Felelős szerkesztő : Vágó Béla.
Kiadja: a lapbizottság.

Világosság könyvnyomda rt., Budapest, VIII., Contl-utca 4.
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Járó foglalkozásúak egészségének 
legelemibb követelménye, hogy

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

gazdaságossá teszi.
H T  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

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

Kávéfőzők figyelmét
felhívom saját gyártmányú

konyhakabát-,kötény-és 
m unkanadrág-üzletemre,

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

fillértől feljebb.

Griinhut Ödön,
szabómester

| Budapest, VII., Akácfa-utca 10.
ÍLevelezőlap-értesitésre ház
ihoz jövök. Árjegyzék ingyen.

______ Vidékre utánvét mellett.
Mérethez elegendő ujjhossza és mellbőség 

hónaljon körül.

© T e le f o n  24— 94. ©

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

Ügyvezető-igazgató: Fenyves Henrik.

C. F. IWayerhofer
BUD APEST. Alapittatott 1850. W I E N .

Magyarországi képviselet és raktár:

Hirschler Manó Budapest, VII., Rózsa-utca 8.
Ajánlja elismert elsőrangú különlegességeit, úgymint: 
légnyomásos szűrőkészülék, kávépörkölők, kávé

it darálók, habverőgép, legszolidabb kivitelű fagyasztó- 
. Z""*"", . 2ép> fagyialttartány, jégszekrény, továbbá buffet-- 
jégszekrény és amerikai rendszerű jégházak építése, kávéházi takaréktüzhely* 
gőz- vagy gázfűtésre, valamint teljes kávéskonyhaberendezés kisebb-nagyobb kivitelben. 

Képes árjegyzéket bérmentve küld

H IR S C H L E R  MANÓ Budapes, VII., Rózsa-uca 8. szám*

IBUZIÁS1 PHflNIX^j

bor, pezsgőhöz fagjobb ital. Orvosilag ejániva mint 
----------------- nyálkaoidó és hugyhajtó hatású. __________

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

sr Eladó
mesésszép villa (pensio).

C i r k v e n i c a  nagy fejlődésnek 
indult tengeri fürdőn, újonnan épült, 
pazarfényesen,te l je s e n  m i n d e n 
nel b e r e n d e z e t t  pensio épület
tel együtt, családi körülmények miatt 
s ü r g ő s e n  n a g y o n  o l c s ó n  
e ladó .

Bővebbet W im m e r  Á r m i n  fűszer- 
kereskedő, Budapest, Fehérvári-ut 40. 
Telefon 83—95.
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