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

Mit csinálunk.
A szakegylet s a szabad szervezet veze

tőségével igen sok baja van egyes szaktár
saknak. Nem dolgoznak eleget. A szaklap 
ellen is. Nem írja meg, mit csinál a veze
tőség. Nos, ezúttal nem akarunk egyebet 
tenni, mint eme elégedetlen szaktársaknak 
eleget tenni s hogy Budapest összes kávés
segédei lássák, mi vagyunk azok, akik a 
budapesti kávéssegédek gazdasági érdekeit 
megvédelmezzük, ezzel törődünk s ahol 
módunk s erőnk van, ott megvédelmezzük, 
ha kell harc árán is.

A jövő programmja.
A múlt szaklapunkban jeleztük, hogy 

nagy akciók előtt állunk. Ezeket az akció
kat egy a Zalában tartott hatalmas gyűléssel 
vezettük be szeptember hó 1-én, amelyen 
a jövő teendőit beszéltük meg.

A gyűlés elnöke Vigh István, jegyzője 
Jelűnek Ede szaktársak voltak. A napi
rendet Vágó Béla elvtárs adta elő, aki rámu
tatott egy győzelmes harc lehetőségeire és 
vázolta azt a munkát, amelyet a vezetőség 
végez a szerződéses üzletekben a rend
csinálás dolgában. A munkáltatók átiratot 
kapnak, amelyben a szerződés pontos betar
tására szólittatnak fel, viszont a munkások
nak is eleget kell tenniök szerződésesés szer
vezeti kötelességeiknek, mert — úgymond 
— csak igy teremthetjük alapját egy erős 
szervezetnek, amely felveheti a harcot a 
munkáltatók kutyaszövetségével. Azonkívül, 
ha az összpincérség látja, hogy a szervezet 
tagjainak érdekét mennyire lelkén viseli, 
szívesebben csatlakozik a mozgalomhoz, 
épp ezért olyan akciót is kell kezdeni, 
amely az összpincérség érdeke. Ez a 
heti szabadnap és a munkaidő szabályozá
sának törvényes rendezése, amely nemcsak 
szakügy, de általános közegészségügyi fon
tossággal is bir. Ugyanilyen jelentőséggel 
bir a nők és gyermekek éjjeli munkájának 
eltörlése a szakmában és ezeknek a törvé
nyes rendezéséért folyó küzdelmet ma meg 
kell indítani és nem szabad nyugodni addig, 
amig eme életbevágó érdekeket törvény 
nem biztosítja. Beszélt még a szakma egyéb 
bajairól, az exisztencia bizonytalanságáról, 
a gazdasági vívmányok lassú hanyatlásáról 
és különösen az ügynöki rendszer fel
burjánzásáról, amelyekkel szembe csak 
erős szervezet szállhat. Ezért elsősorban a 
szervezet megerősítésére kell törekedni.

Az előadáshoz hozzászóltak még Müller, 
Fodor, Pajor és Földy elvtársak, akik 
erős agitációra serkentették a megjelen
teket s Nagy István elvtárs, aki a kávé
főzők s konyhalegények csatlakozását jelen
tette be azakcióhoz.

A gyűlés a következő határozati jav as
latot fogadta el:

Kimondja az e hó 1-én a Zala-kávé- 
házban tartott nyilvános kávéssegédgyülés, 
hogy:

1. A mozgalom jövő fejlesztése érdekében el
várja a szervezett kávéssegédeklől, hogy szerve
zeti kötelességeiknek mindenben megfeleljenek s 
minden egyes kávéssegéd arra törekedjen, hogy 
a szervezeten kívül álló szaktársakat bevonja a 
mozgalomba, hogy egyesült erővel meg lehessen 
kezdeni a küzdelmet az összkávéházi munkásság 
érdekében.

2. A munkáltatói közvetítő az oka az ügynöki s 
cselédszerzői üzelmek elharapodzásának az iparban, 
épp ezért az ősszmunkásság érdekében való a
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munkáltatói közvetítés megdöntése s emellett az eré
lyes és radikális küzdelem az ügynöki s helyszerzői 
rendszer s azon munkáltatók ellen ,akik ezt igénybe
veszik.

3. Megbízza a gyűlés a szervezet vezetőségét, 
hogy a parlamenthez törvényjavaslat iránti kérel
met nyújtson be, amelynek értelmében törvény 
mondja ki a kávéházi tizemben a 24 órás szabad
napot, a munkaidő rendezését s a szakmában az 
éjjeli női és gyermekmunka eltörlését. Ennek szük
séges voltáról a nagyközönség röpiratban világosit- 
tassék fel.

Vigh elnök lelkes zárószavával a gyűlés 
véget ért, megindítván egy mozgalmat, 
amelyben, ha a szervezett kávéssegédek 
megteszik kötelességüket, úgy a győzelem 
nem maradhat el.

Átirat a munkáltatókhoz.
Nehogy azonban a szaktársak azt mond

ják, megint beszéd, megint beszéd, de 
semmi tett, e helyen leadjuk azon levelet, 
amelyet minden szerződéses üzlettulajdono
sához elküldtünk s amely ténykedés után 
a szervező bizottság egymásután fogja fel
keresni az üzleteket s ahol bármiféle panasz 
merülne fel a gazdasági jogok tekintetében, 
vagy orvosolja azokat, vagy pedig a szer
ződést felbontja, amely ténykedés kon
zekvenciáiról későbben beszélünk. A levél 
a következő:

Tisztelt munkáltató ur !
Az utóbbi időben úgy munkáltató urak, 

mint munkások részéről ama panasz téte
tett, hogy a szerződés nem tartatik be 
pontosan néha az egyik, néha a másik fél 
által.

Anélkül, hogy ez alkalommal a legcseké
lyebb kifogást is emelnők az ön üzletében 
lévő viszonyok ellen, bátorkodunk utalni 
arra, hogy a közöttünk fennálló szerződés 
alapját a Budapesti kávéssegédek szak
egylete s a Budapesti kávésipartársulat által 
1907 március hó 30-án kötött kollektív szer
ződés képezi, amelynek a bennünket érdeklő 
pontjai a következők:

1. Főpincéreket s felszolgálókat kizárólag 
a Budapesti kávéssegédek szakegylete köz
vetít.

2. A felmondási idő kölcsönösen há
rom nap.

3. Minden főpincér és kávéssegéd heten
ként egy szabadságnapot kap.

4. Kisegítés dija 3 korona, a nyári szezon
üzletekben vasár- és ünnepnap, egy utólagos 
megállapodás alapján, 5 korona.

5. Munkabér 1910 április hó 1-től heti 14 
korona.

I 6. A munkaidő a következő keretek kö
zött mozog: nappali reggel 6-tól este 8-ig; 
déltől: d. u. V21-től záróráig, a fölösleges 
személyzetből egy lelép 12 órakor felváltva; 
éjjeli: este 7-től reggel 6-ig.

E b éd id ő n a p p a li:  2 óra, kellő felvál
tással

V acsoraidődéltől: felének 7-től 7 28-ig, 
másik felének Vsától 8-ig.

Ennek megváltoztatása csak a szakegy
let beleegyezésével történhet.

7. A fizetésből a betegsegélyzői dijon 
kívül semmi más levonás nem eszközöl
hető.

8. Panaszokat a szakegylet vezetősége a 
munkáltatóval együtt békésen orvosolja. 
Súlyosabb esetekben munkásokból és mun
káltatókból álló közös bizottság dönt a pa
naszok fölött.

Ezek azon pontok, amelyeknek betartá

sával szemben a szakegyesület a szerződés 
pontos betartását garantálta és azért bátor
kodtunk mindezeket megírni, hogy a t. 
munkáltató ur pontosan tudja azon köve
telményeket, amelyek az egyéni szerződés
ben kitüntetve nem voltak s amelyek pon
tos keresztülvitelére, különösen pedig a 8. 
pont gyakorlati megvalósítása érdekében 
vezetőségünk tagjai önnél rövid időn belül 
tiszteletüket fog iák  tenni.

Még csak azt bátorkodunk megjegyezni, 
hogy a szervezet a legerősebb harcot akarja 
megindítani az ipart rongáló ügynöki rend
szer s az ezt igénybe vevő munkáltatók ellen 
s épp ezért saját érdekében felkérjük, hogy 
az ügynöki közvetítést semmi körülmények 
között igénybe venni ne méltóztassék.

Ezenkívül felhívjuk figyelmét arra is, 
hogy munkásait a betegsegélyző pénztár
ban a 6-ik osztályba kell bejelenteni, sőt a 
kisegítőket is, mert ennek elmulasztása 
önre nézve érzékeny anyagi károkkal járhat.

Budapest, postabélyeg kelte.
Tisztelettel stb.

Panasz az van elég. Azonban most újó
lag figyelmeztetjük az összes szaktársakat, 
akik szerződéses üzletekben dolgoznak, te
gyenek jelentést arról, hol nincsenek ren
dezett viszonyok, mert ha ezúttal ezek a 
sérelmek nem orvosoltatnak, akkor min
denki magára vessen.

A szervezett kávéssegédekhez.
Magától értetődik, hogy akkor, amikor a 

szervezet vezetősége éjjel és nappal egy
aránt folyó emberfölötti munkát végez a 
szaktársak gazdasági érdekeinek a megvé
désére, megkövetelhető, hogy ezen üzletek
ben dolgozó szaktársak pontosan eleget 
tegyenek kötelességeiknek a szervezettel 
szemben. Épp ezért egy igen körülményes 
röpirat készül a szerződéses üzletekben 
dolgozó szaktársak számára, amelyeknek a 
rendelkezéseiből újra csak a következőket 
adjuk:

1. Miután eddig a szerződéses üzletek
ben a pénzbeszedőnek hihetetlen sok után
járással s számtalan elutasítás után sikerült 
a tagdijakat beszedni, ezentúl minden üzlet
ben egy közösen kijelölendő napon kell az 
összes tagdijakat befizetni.

2. Minden üzletben bizalmiférfi válasz
tandó, amely hivatás kizárólag adminisz
tratív lesz a jövőben s az üzleti ügyekbe 
semminemű beleszólással nem bir. A bizalmi- 
férfi informálja a vezetőséget az üzletben 
levő viszonyokról, informálja a szaktársait 
a szakegyletben történt dolgokról, egyéb 
dolga nincs.

3. A heti 20 fillér ellentállás és pártadó  
fizetése ezentúl kötelező, Az ellentállást a 
bizalmiférfi kezeli.

4. Elvárja a vezetőség a szaktársaktól, 
hogy minden szervezett kávéssegéd egy
szersmind tagja legyen azon pártszervezet
nek, amely kerületben lakik s előfizessen a  
Népszavára. Ez a követelmény egyébként 
nemcsak az ősszmunkásság nagy küzdel
meibe kapcsolja bele a szaktársakat, amely 
küzdelem azon politikai vívmányokért 
folyik, amelyek a gazdasági szervezkedés 
eredményeit egészítik ki (a lakás és élel
mezés olcsóbbitása, politikai szabadság stb.), 
hanem épp a szerződéses üzletekben az 
exisztenciájukat az eddiginél jobban meg
erősítik.
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Ezenkívül megköveteli a vezetőség, hogy 
a rendes viszonyokkal biró szerződéses 
üzletekben a szaktársak a munkáltatóval 
szemben is tegyenek eleget kötelességüknek. 
Mert úgy szervezeti, mint az üzleti köte
lességeiket elhanyagoló szaktársakkal szem
ben a vezetőség kíméletet ezek után nem 
fo g  ismerni. Nagy harcok előtt állunk. Fe
gyelemre s kötelességtudásra tehát foko
zottabb mértékben szükség van.

A szervezett m unkásság tám o
gatása.

Ebben a küzdelemben felhívtuk a szer
vezett munkásság támogatását is és pedig 
a következő módon. Levelet intéztünk a 
fővárosi végrehajtó bizottsághoz s az összes 
kerületi pártszervezetekhez s a levélhez a 
következő magyarázatot füztük:

«A budapesti kávéssegédek az őszszel a kávésok 
kutyaszövetségével vívott harcuknak már a harma
dik évébe lépnek. Nincs az erőszaknak, terrornak 
és testvérárulásnak az az eszköze, amelyet fel ne 
használtak volna a szervezet letiprására. A leg
gonoszabb konoksággal arra törekedtek, hogy a 
héivéssegédekct elszakítsák a szociáldemokrata párttól. 
A szervezet azonban sikerrel állt ellent ennek a 
törekvésnek. Sőt a legválságosabb időkben, amidőn 
öt havi harc után sikerült az első és legveszedel
mesebb sárgamozgalmat legyűrnie, az alig pár nap 
óta a szervezetbe visszatömöritett sárgákat a vas- 
és fémmunkás szövetség felfüggesztése alkalmából 
1908 december 31-én rendezett általános sztrájkba  
is belevitte, már másodszor fojtván meg e város 
életét az összmunkásság érdekében az általános 
politikai, kávéházi sztrájkkal. Épp ezért a koalíciós 
kormány különös gondot fordított reánk. A sárgák 
alapszabályait 24 óra alatt jóváhagyta s közvetlen 
a második tömegsztrájk után, ugyanakkor, amikor 
a kávésok felállítottak a közvetítőjüket, felfüggesz
tette szervezeteinket, amely szörnyű állapot 14 hó
napig tartott. Mindezen gálád üldözéssel szemben 
szervezetünk megállta a sarat. És most, amikor az 
újra megkapott egyesületünk kötelékébe a nyo
masztó helyzet mind több kávéssegédet tömörít, 
az őszi és téli szezont uj küzdelem megindítására 
kell felhasználnunk. Éhez kérjük most az elvtársak 
támogatását.

Jelenlegi küzdelmünk a szakegyleti közvetítés, a 
14 koronás hetifizetés, az egyheti szabadnap, a 
kisegítő kérdés rendezése érdekében és különösen 
az ügynöki rendszer ellen folyik s ebben a küzde
lemben, miután elvtársaink ezrei já rn ak  a kávé
házakba, az elvtársak támogatása megbecsülhetetlen 
értékkel és döntő' sulylyal esik a serpenyőbe. Azt az 
akciót, amelyet most kávéházról-kávéházra heteken 
keresztül vinni akarunk, a Szakszervezeti Tanács 
ellenőrzése alá  ad jak , miután az összmunkásságról 
is szó van az esetleges bojkottoknál. Gyökeresen 
rendezvén a viszonyokat azon üzletekben, amelyek 
eddig szerződéses viszonyban voltak szervezetünk
kel, de ezt ma már nem tartják be sok helyütt, fel 
akarjuk venni a harcot a kávésok kutyaszövetsége 
és közvetítőjével szemben, amely ezen gálád álla
potokat előidézte.

Épp ezért egyelőre a következőkre kérjük fel az 
elvtársakat:

1. Tudósítsanak bennünket akár levélben, akár 
személyesen arról, hogy milyen szakm abeli mun
káscsoportok mely kávéházakba járnak, milyen idő • 
ben s minő számmal. (Levelek a Népszavához 
intézendők.)

2. Ha kávéházba mennek, akkor ne elégedjenek 
meg a tagsági könyv felmutatásával, mert az min
denkinek lehet a múltból, hanem követeljék az előző  
havi nyugtát, amelyen rajta van az illető neve, az 
üzlet és a hónap, amelyet megfizetett.

Egyelőre ezek azok a kérések, amelyeket az elv
társakhoz intézünk s meg vagyunk róla győződve, 
ha az elvtársak ezen semmi áldozattal nem járó 
kérésünket teljesíteni fogják, akkor a kávéssegédek 
szervezete újra a régi sulylyal vehet részt az össz
munkásság küzdelmeiben.*

Ezeknek a leveleknek meg volt a kellő 
hatásuk. A Népszavában egymásután a 
következő híreket olvashattuk:

A fővárosi pártszervezetek jif/y elm ébe! A 
fővárosi végrehajtó bizottság péntek esti ülésén 
foglalkozott a kávéssegédeknek a Népszava pénteki 
számában közölt felhívásával és arra kéri a párt- 
szervezetek végrehajtó bizottságát, hogy a kavés- 
segédek szervező bizottsága felhívásának tegyenek 
eleget.

A  hávésscffédek ü g y ére  vonatkozólag az ötödik 
kerületi pártszervezet végrehajtó bizottsága köte
lességévé teszi a kerület minden szervezett mun
kásának, hogy csak olyan kávéházat látogasson, 
ahol szervezett kávésse^édeket alkalmaznak és akik 
ezt az utolsó havi nyugtáikkal igazolják.

Ez a kis ismertetése a szervezett mun
kásság támogatásának szól úgy munkál
tatóknak, mint munkásoknak egyaránt.

A munka.
Augusztus hónap végén és szeptember 

elején ebben a tekintetben lázas munka 
folyik. Az átiratok 67 szerződéses üzletbe

lettek kiküldve. Tizennyolc üzletben uj mun
káltató van és itt újra köttetnek meg a 
szerződések. Negyven üzlettel, ahol vagy 
szóbeli egyezmény van, vagy ez sincs, de 
szakegyesületíinkkel összeköttetésben van, 
a szerződéskötés eljárása szinte folyamat
ban van.

Azon üzleteket, ahová az átirat kiment, 
haladéktalanul felkeresi a szervező bizott
ság, orvosolja a panaszokat és ahol erre 
nem képes, a magyarországi szakszervezeti 
tanácscsal egyetértve a

b o jko tto t
fogja kimondani. Ezenkívül az összes ke
rületi pártszervezetek listát kapnak arról is, 
hol van szervezeti szempontból rend vagy 
rendetlenség az üzletben és ezek ellen is 
szigorú eljárás lesz folyamatba téve, eset
leg bojkott is. Éppen ezért még egyszer 
felszólítunk minden rendes szervezett kávés
segédet és szerződéses kávést, hogy ne 
akadályozzák a szervezett munkáját, teremt
sük meg a rendet a budapesti kávéházi 
ipar eme nagy területein, hogy azután az 
általános béke érdekében felvehessük a 
küzdelmet az összpincérség érdekében, 
a m e ly  k ü z d e le m  n e m  f o g  a d d ig  szü 
n ete ln i, mig el nem értük a becsületes 
megélhetést, biztos exisztenciát és szabad
ságot és becsiilést biztosító

kollektív szerződést és a 
paritásos közvetítést.

A sárga piszok.
Azok a leleplezések, amelyeket az úgy

nevezett gazdasági alapon álló szakegyesü
let mélyen tisztelt vezérkaráról kiröpitettünk 
a közvéleménybe, óriási feltűnést keltettek 
az egész városban. Természetesen alapos 
megbeszélés tárgyát képezték a kávésipar- 
társulatban s a sárgák között is és ered
ménye az lett, hogy a vezérkar a legneve
zetesebb tagjait rövid utón k ir ö p it e t t é k  a  
tisztes tá r sa sá g b ó l.

Hiába volt egy szánandó helyesírással 
megfogalmazott röpiromány, amelyben érte
sítették a sárgákat, hogy az igazgatósági 
ülésen ki lett mondva: «Egyesületünknek 
ellenőrzési joga napibiztosi minőségben» 
a kutyaólban — (szépen ellenőrizhetnek ők 
ott Brück, Gárdonyi és Upor feíihatósága 
alatt), továbbá az a világot rengető vív
mány, hogy választmányunknak áldozat- 
készsége önkéntes adományai folytán» pár  
hét alatt remek egyleti helyisége lesz a 
sárgáknak (szépen lett), hiába várták az 
«impozáns tömegeU, egy pár kitűnő fő
pincéren kívül oda a kutya se szagolt s a 
vívmányok dacára a legnagyobb hangú 
sárga vezérek, mint a Blériot-féle monoplán, 
röpültek ki az amúgy is gyér seregből.

Augusztus 18-án az Estben a következő 
nyilatkozat látott napvilágot.

A Népszava 174. és 177. számában megjelent 
«Sárga piszok* cimü közlemény alulirottakat, mint 
a Budapesti kávéssegédek és kávéfőzők gazdasági 
alapon álló szakegyesületének előkészilő bizott
ságát és a folyó évi április hó 11-én tartott bál 
főrendezőit azzal vádolja, mintha mi nem tudtunk 
volna a bevétellel elszámolni és a bevételt a saját 
céljainnra használtuk volna el. A rólunk terjesztett 
hazug rágalmakat a maguk egészében visszautasítjuk, 
mert mi, az arra illetékes vezetőségnek mindenről 
tisztességesen elszámoltunk, minket ez ügyből kifolyó
lag semmiféle felelősség nem terhel és semmiféle 
vád nem érhet. Azon egyéneket tehát, akik rólunk 
ezen alaptalan rágalmakat terjesztik akár szóval, 
akár sajtó utján, mindaddig rágalmazóknak tekint
jük, amig állításaikat be nem tudják bizonyítani. 
A Népszava cikkírója ellen különben már megtettük 
a megtorló lépéseket és az egyesületben viselt tiszt
ségünkről önként és ideiglenesen lemondtunk, mind
addig, mig ezt az ügyet a bíróság előtt el nem 
intéztük.

Bercczky Lajos Ifj. Bajza István
Erzsébet-téri kioszk Országház-kávéház

Lakás: Dob-u. 19. II. 35. Lakást Lehel-u, 7/b.

Tehát a két kitűnő sárga áruló pöröl s 
lemondottak. Hm! Mi egészen más gyakor
latot tapasztaltunk eddig. Ha egy vezető
embert hűtlen pénzkezeléssel megvádolták, 
akkor, ha tisztességesen elszámoltak, a veze
tőség bizalmat szavaz, újra megerősítik 
őket állásukban. De lemondani uracskák,
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ez már nem kóser! Azonkívül igen erősen 
várjuk már azt a pert.

Mi lesz a perrel? Mi van a perrel? 
Lássuk azt a pert! Hol van az a per 
fíereczky ? Azt hisszük, mi hiába várjuk ezt 
a pert? És ezek az alakok voltak azok, 
akik a szakegyesületünk pénzkezelését fel- 
hántorgatták s kijelentették, hogy azért kell 
a sárga egylet vezetőségébe munkáltató, 
mert ezek jobban tudnak a pénzre vigyázni, 
mint a munkások. Nos?!

Kővári Jenő mester is nyilatkozik. Ez az 
egyén, aki figyelmeztette a munkáltatókat, 
hogy amelyik pincér sztrájkba mer lépni, 
annak Magyarország területén többet mun
kát ne adjanak, ez az egyén mer briganti- 
nak nevezni szaktársakat, mert egy szak
társ jogos felháborodásában egy pofont 
adott neki.

Ki a briganti, Kővári? Az-e, aki száz és 
száz családapát éhhalálra akar ítéltetni a 
munkáltatók által, mert jövőjükért, családi 
boldogságukért harcba mernek menni vagy 
az, aki ezt a tömeggyilkost, ezt a lelketlen 
hóhért szájon töröli.

Ami pedig ezt az 5 koronás ügyet illeti, azt 
a Népszavánál megcáfolták hárman, mondd 
hárman. De mi újólag fentartjuk ! Fentart- 
juk azt is, hogy vörös kávéssegédeket de- 
nunciált, teljes egészében s örömmel vesszük 
tudomásul, hogy már nincs az Osztende- 
kávéházban.

De tudjuk ám, hogy hol van ! De tudjuk 
ám ! S azt hiszi, ott a titokzatosság leple 
alatt tovább űzheti üzelmeit a sárga rák
fene tenyésztése körül? Ha valahol, majd 
ott fognak e szájára ütni, ha a kultura és 
világosságellenes sárgák körül foglalatos
kodik. Majd meglátja!

Még egyet. Megtisztulván egy kicsit a 
sárgaegylet környéke, néhányan újra össze
álltak, hogy valami szerződésféléről s a 
paritásos közvetítőről tárgyaljanak a kávé
sokkal. Eleve figyelmeztetjük őket is, szak
társainkat is, hogy úgy látszik a kutyaól 
elviselhetetlen költségeit újra a munkások 
nyakába akarják sózni. Ezzel szemben még 
erőteljesebb küzdelmet fogunk folytatni. 
Ha ezek a szaktársak a kávéssegédek érde
keit akarják megvédeni, akkor a helyük 
miközöttünk van, ellenesetben pedig csak 
uj formában akarják a munkásokat a mun
káltatók rabszolgaságában bentartani.

Van már annyi erőnk, hogy bátran mond
hatjuk, hogy a velük felveendő küzdelem is 
a mi győzelmünkkel fo g  végződni.

*
Itt kell megemlékeznünk, hogy az éttermi 

segédek körében már eddig is fennállt 
genfi csoportot az éttermek sárgái vették a 
kezükbe a kutyaszövetségi munkáltatók 
hangos támogatása mellett. Egyelőre csak 
annyit jegyzünk meg, hogy a genfi nem
zetközi pincérszövetség egy sárga mozga
lom, amely a világon mindenütt sztrájktörő
ket szállít. És szállított sztrájktörőket Wien- 
ből a legutóbbi budapesti éttermi sztrájk 
alkalmával is. Csak még annyit, hogy ez a 
jeles szövetség a legaljasabb módon üldözi 
az egész világon a magyar pincéreket. Ezzel 
akarják ellensúlyozni az osztályharc alapján 
álló mozgalmat. Hát lássuk, mennyire men
nek vele.

HIVATALOS RÉSZ.
Budapesti kávéssegédek szakegylete

VII., Nagydiófa-utca 3, I. em. 9. Telefon
szám 21—60. Hivatalos órák 8— 12-ig és 
2—7-ig. Közvetítés, ingyenes jogvédelem, 
könyvtár, panaszok felvétele s elintézése, 
szaklaphelyiség. Támogassuk szakegyle
tünket.

Akik három hónappal hátralékban van
nak tagdijaikkal, azok még ezen a héten 
törlesszék le hátralékukat, mert a tagok 
sorából a Budapesti kávéssegédek szak
egylete legutóbbi választmányi ülésének 
határozata alapján töröltetni fognak.

Fekete Lőrinc Oyőrfi Jó z se f
pénztáros. elnök.

Dugók ügye. A Budapesti kávéssegédek 
szakegylete választmánya felhívja az összes
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szaktársakat, hogy a beváltható dugókat 
gyűjtsék össze és szolgáltassák be, mert 
áruk félre lesz téve a budapesti kávés
segédek munkanélküli alapja javára. Ezen 
alapot külön a vezetőségből választott 
bizottság kezeli és ugyanezen bizottság 
kezeli majd a beváltandó dugók ügyét is. 
A munkanélküli alaphoz, addig, amíg az 
több ezer koronára nem rúg, semmi körül
mények között hozzányúlni nem szabad.

Zárlat. A Budapesti kávéssegédek szak
egylete választmánya kimondotta, hogy a 
tagfelvételnél mérsékelt zárlatot léptet bi
zonytalan időre életbe. Munkanélküli kávés
segédet csak abban az esetben vesz fel a 
tagok közé, ha az a múltban a Budapesti 
kávéssegédek szakegyletének rendes fizető  
tagja volt, egyébként elutasítandó. Azon
kívül tekintve, hogy a munkáltatói közvetítő 
a legkétesebb exisztenciákat szabadította rá 
a szakmára, a munkában levőket a felvételi 
bizottság a legszigorúbban vizsgálja meg 
és azután terjessze a választmány elé, 
amely végérvényesen dönt a felvétel fölött.

Welsz Gyula felszólittatik az elszámo
lásra. Ha ezen felhívásnak nem tesz eleget, 
erőteljesebb eszközökhöz nyúlunk.

A vigalmi bizottság.

SZERVEZETI ÜGYEK,
A pécsi kollektív szerződés. íme egy

újabb bizonyítéka annak, hogy szervezett 
kávéházi s éttermi segédekkel lehet kol
lektív szerződést kötni, sőt fenn is tartani. 
A budapesti kávéssegédek kollektív szerző
dését a munkáltatók igen sokszor megsér
tették, kétségtelen a munkások is, azonban 
nem ez volt a főok a szerződés fel
bontásánál, hanem a kutyaszövetség uszí
tása. Az országban lévő immár három kol
lektív szerződés bebizonyította ez iparban 
a kollektív szerződés hasznát s szükséges
ségét bizonyára be fogják látni a mi mun
káltatóink is. S ha a szaktársak megnézik 
a pécsi kollektív szerződés pontjait, akkor 
azt is megláthatják, hogy mire j ó  a munká
sok összetartása s szervezettsége, amelyet 
fájdalom, itt olyan nehezen akarnak belátni.

A szerződés lényeges pontjai a kö
vetkezők :

1. Kizárólag a Pécsi Pincéregylet tagjai 
alkalmazhatók az üzletekben s kizárólag a 
Pécsi Pincéregylet közvetítése utján.

2. Fizetés havonta 48 korona s koszt’. 
Ahol nincs koszt, ott 30 korona kosztpénz 
jár havonta úgy éttermi, mint kávéssegédnek.

3. Kisegítők dija hétköznap 3 korona, 
ünnepnap 4 korona, rendkívüli alkalmakkor 
ó korona és koszt minden esetben. Ahol 
koszt nincs, ott 1 korona kosztpénz jár.

4. Az élelmezés vagy kosztpénz a szabad
naposnak is jár.

5. A főpincér óvadéka nem haladhatja 
meg a napi bevétel kétszeresét. A főpincér 
felmentetik a törékeny leltár s a kávéházi 
szalvéták felelőssége alól.

6. Borfiu havi bére 20 korona, kisegítő 
borfiu 2 korona, vasár- és ünnepnapkor 
3 korona naponta.

A tanoncok részére egészséges lakás 
adandó 5 este 8 óra után kávéházban ta
na ne nem alkalmazható.

7. Kávéházakban minden héten, éttermek
ben minden két hétben 24 órai szabadnap 
adandó.

8. Felmondás kölcsönösen 8 nap.
9. Igazolatlan késés miatt csak ha havonta 

háromszor történik, bocsátható el az alkal
mazott.

A szerződés 1910 május 5-től 1913 április 
30-ig tart.

Igen érdekes és sok uj vívmányt tartal
mazó szerződés ez, amely a pécsi szak
társak szilárd összetartását dicséri. Kövessük 
példájukat.

Menyország a kávésiparban. A város
ligeti Park-kávéház tulajdonosa, Grossmann 
ur, egyik vasárnap 4 koronájával fizette ki 
a kisegítőket. Mikor a kisegítők emiatt ki
fakadtak, akkor Grossmann ur a következő 
kijelentést tette : «Azért fizetem a szövetsé
get, hogy olcsóbb munkásokat kapjak*. A

szaktársak ezen csodálkoztak. Kár pedig, 
mert teljesen igaza volt.

Figyelmeztetés. Figyelmeztetjük az ösz- 
szes szaktársakat, hogy m in d e n k i  ta r tsa  
az  üzletben  tagsá fj i iy azo  l v án y a it , 
mert nemcsak a vendégek fogják követelni, 
de a szervező bizottság kiküldöttei is felül 
fogják az üzleteket vizsgálni. Leghelyesebb, 
ha az összes igazolványokat egy szaktárs 
őrzi meg s úgy az ellenőrzés könnyebbé 
válik.

KRVÉSSEGÉDEK ROVRTR
A szabályrendelet. A fővárosi szabály- 

rendelet, amely a meleg ételek kiszolgálását 
a kávéházakban eltiltotta, sok szóbeszéd 
tárgyát képezte a fővárosi közönség között. 
S méltán. Mert korlátoltabb s nevetségesebb 
intézkedést elképzelni nem lehet. Ez a 
szabályrendelet egyenesen megrabolja a 
főyárosi kávéházak éjjeli közönségét s a 
gyönyörűen fejlődő ipar elé akadályokat 
gördít. S ellene küzdeni nekünk is, akik
nek a lelkén fekszik az ipar fejlesztése, 
kötelességünk. Természetes, hogy ebben a 
kérdésben az elvakult kávéskutyaszövetség, 
amelynek az első érdeke nem az ipar fej
lesztése, hanem a munkások letörése, vere
séget szenvedett a vendéglősöktől. Itt nem 
tudott harcolni, itt nem tudott küzdeni. 
Épp ezért nemcsak nekünk, de magának 
az iparnak is érdeke, hogy a békét meg
teremtsük az iparban, bármennyire is 
kapálódzon ellene a kutyaszövetség s 
ezekben a kérdésekben a munkáltatókkal 
együtt vegyük fel a küzdelmet az ipar 
érdekében.

Nyilatkozat. Ezennel kijelentem, hogy 
azok, akik rólam azt állítják, hogy én a 
Munkácsy-kávéházban a vendégeket meg
csaltam, azok álljanak elő bizonyítani, mert 
ellenesetben őket rágalmazóknak tekintem.

Ortopán Traján.
Felszentelt kávéház. A budai Ilona- 

kávéházat Kanter Károly pápai prelátus 
megáldotta. Milyen megható. Ha ezentúl 
a csendes kávéházban egy randevú bonyo
lódik le, vagy a kártyán elveszíti valaki a 
pénzét, vagy egy derék budai polgár külön
féle ajánlatok kíséretében a szépet teszi a 
felirónőnek, vagy a kávés egy rovott múltú 
sztrájktörőt alkalmaz véletlenül a kutyaól 
jóvoltából, vagy elveszi a szabadnapot és 
a fizetést s ha ez ellen szól a pincér, ki
rúgja az utcára — mindezeken isten áldása 
fog lebegni. Amen.

Kávés- és vendéglösipar és a női 
alkalmazottak. Sokat hangoztatott felfogá
sunkra e kérdésben folyton jönnek a 
szomorubbnál-szomorubb bizonyítékok. — 
Kecskemétről jelentik : Kecskeméten több 
korcsmáros elköveti azt, hogy több pincér
leányt alkalmaz s azt a pénzt, amelyet a 
leányok testükkel keresnek, velük meg
felezik. Nemrégen járt el a kecskeméti 
rendőrség egy Frey nevű korcsmárossal 
szemben. Múlt vasárnap Ungár Ida 18 éves 
pincérleány a rendőrségnél feljelentette 
gazdáját, aki őt erőszakkal és veréssel 
akarta kényszeríteni, hogy egy bérkocsissal 
szeretkezzék s igy a korcsmáros adósságát 
a bérkocsissal szemben lerójja. Éhez nem 
kell kommentár.

Berger Béláné temetése. Berger Béla 
szaktárs nejének temetése alkalmával a 
Budapesti kávéssegédek szakegyesülete 
hivatalosan képviseltette magát, koszorút 
tett s nevében Vágó Béla elvtárs búcsúz
tatta el az ifjan elhunyt asszonyt. Berger 
Béla szaktárs á szak- és elvtársaknak ezúton 
mond köszönetét részvétükért.

Cáfolat. Szlavek Károly szaktárs ügyéről 
a napilapok különféle híreket Írtak. A rend
őri sajtóiroda ez ügyben a következő cáfo
latot adta ki: «Megirtuk, hogy Szlávek 
Károly főpincért házassági szédelgés miatt 
feljelentették. Állítólag egy szabónőtől házas
sági ígérettel 1150 koronát csalt ki. A fel
jelentést visszavonták. Kiderült, hogy a 
hátterét viszálykodás képezte és minden 
alap híján van.»

KÁVÉFŐZŐK ÉS KONYHALEOiÉNYEK I 
______________ROVATA_____________ J

Nyári m u latságu nk . Augusztus 11-én 
tartottuk meg első mulatságunkat, saját 
dalkarunk közreműködésével, amely ujra- 
alakulása óta — alig négy hónapja — 
gyakorolva magát ,oly szépen énekelt, hogy 
az egész közönség elismerését vívta ki 
már első szereplésével is. Különösen el
ismerés illeti Wodicska karnagy urat, aki 
ily rövid idő alatt oly szép sikert tudott 
elérni a kávéfőzők dalkarával. Ez a mulat
ság felülmúlta a legszebb reményeinket. 
Az a szép közönség, amely résztvett, a 
legjobb hangulatban mulatta keresztül az 
éjszakát.

Itt meggyőződhettek a szaktársak is 
arról, hogy mennyivel szebb az, ha össze
tartunk úgy a bajban, mint az örömben. 
Meggyőződhettek arról is, hogy mily szépen 
haladunk és mi reméljük, hogy a legköze
lebbi mulatságunkon velünk fognak lenni 
azok a szaktársaink is, akiket a félelem 
tartott vissza, hogy résztvegyenek e mulat
ságon.

F e líilfiz e tések . A mulatság alkalmából 
felülfizettek a következők: Ős József 10’—, 
Törley-cég 10’ — , Karolovszky ^Árpád 5*— , 
Földi János 5#—, Kertész Ármin 5*—, 
Krausz Ignác 3 — , Berkovics Gyula 2’—, 
Lidii József 5*—, Száraz László 5’—, Győrfi 
József 5*—, Bállá Károly 5*— , Czevetánovics 
Mihály 2- - , Nagy Károlyné 2’—, Zilai 
Imréné 2*—, Posárnig Jánosné 2’—, Guti 
Esztike 1*—, Boros Andrásné 1*—, Rebeles 
Simonné T—, Bidert Gyula 2‘—, Keszler 
Géza 2*—, Keresztturi Ferenc 2-—, Keszeg 
István 2•—, Wara Gusztáv 1*—, Sándor 
István T—, Rupp Antal T—, Markovics 
Gyula 1*—, Oczikán Vince T—, Papp 
György 1*—, Galambos József 1*—, Irki 
József 1*—, Mráz János T—, Sztraka 
Antal 1*—, Spitzer Lajos T—, Brunner 
Győző P—, Nagy Istvánné 1*—, Brunner 
Lajos T—, Gancz József T —, Csipszer 
János T—, Géza-klub 1*—, Magy János 
1*—, Szántó Henrik 2-—, Badics István 1*— , 
Nagy Józsefné 1*—, Kiss Mihály — *80, 
Száraz Lajos — '80, Dombai József —*80, 
Riba István -80, Juhász Imre —*60, Dakó 
Józsefné —*80, Tim Nándor —-60, Kántos 
Jánosné —*40, Bálint János —-40, Czipri 
Jakab — -40, Lukács János —*50, Szabó 
Sámuel 2*—, Weisz G. és Társa 5*— , 
László Sándor 1*—, Darabos János T —, 
Nyári István 1*—, Bedner György 1*—, 
Mokrin János T60, Komáromi Antal — *40, 
Wassermann Mór 5*—, Porjesz Samu 2*—, 
Grünwald Albert 5-—, Kern Emil 4*—, 
Szűcs János 5-—, Födi Károly 1*—, Juhász 
Péter 2*—, Krizs Gyula 1*—, Duni Guszti 
4-—, Nagy József 5-—, Kohn Mihály — -50, 
Bableves Pali (huszonnyolcas) 2 — korona, 
mely összegekért ezúton is köszönetét 
mond a vezetőség.

F elh ív ju k  a szaktársak figyelmét, hogy 
november 1-től fogva szakegyesületünk 
saját helyiségünkben fog tovább működni: 
Dohány-utca és Kazinczy-utca sarok, I. em. 
Erről a szaktársakat bővebben fogjuk érte
síteni. Szaktársi üdvözlettel az elnökség.



4. o ld a l M ag ya ro rs zá g i K á v é h á z i A lk a lm a z o tta k  S za k lap ja 1910

IJáró foglalkozásúak egészségének 
legelemibb követelménye, hogy

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

gazdaságossá teszi.
W/ÍT Mindenütt kapható. 
Ügyeljünk a „Palm a" védjegyre.

szénsavval telitett ásványvize hasz
nos ital étvágyzavaroknál és 
em észtési nehézségeknél. A leg
tisztább és legegészségesebb asztali 
és borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. 
Ha külföldi vendéglőben megfordul, 
szintén kérjen K r is tá ly -f o r r á s  

ásványvizet.

Kívánatra szénsavmentes töltést is 
szállít a

TÖRLEY

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

P IN C É R - C I P Ő K
c s a k is

Serény BiÉál
1910. é v i  m á j u s  h ó n a p t ó l
Budapest, VII., Erzsébet-körut 44
kaphatók. Számos elismeró'-levél bizonyltja 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.

________________. __________ . ___________ _________ _ ■

Cs. és kir. udvari és kamarai szállító

O R E H E R  A N T A L  S E R F Ő Z D E  R .-T .
Budapest-Kőbányán.

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

Fopincéreh O v o d H v e l e z e l e
Budapest, VL. Padmaniczhy-Btco 10.
ül T e l e f o n  24— 94. ü

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.

A jobb fővárosi és vidéki 
szállodások és vendéglősök 
majdnem k iv é te l nélkül, 
0  évtizedek éta 0

L ö w en stein  M ihály  u tó d a
Horváth Nándor
cs. és kir. udvari szál itó 
0  cégnél vásárolnak. 0

A la p itta to tt 1864. évben.

H A G G E N W IC H E R
kőbányai és budafoki sörgyárak r.-t.

K Ő B Á N Y A ,
Halom-utca 27. (Telefon-szám : 52 -66 .) 

B U D A F O K .  (Telefon-szám : 1.)

----------------------  Városi Iroda: ----------------------
B u d a p e s t ,  V .,  K á d á r -u t c a  5.

(Telefon-szám: 14-60.)

wénoawal telített ásványvize hasznot ttal ttváqyravarakivM éa
sa  tartóst ftttéóuáaeknél. A legtisztább ét legegészségesebb aszta!! 
4« horvtz. — Hathatós szomjcslllaptté. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
Igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít *

Sxi. Lukácsfördő Kutvállatat Budán.

Iz igen tisztelt pincér urak szives figyelmébeI
a

—-------------- nyélkaoldó ás hugyhajtó hatású. ___________
A tisztelt pincér uraknak reklámdolgokat, po

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