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VII., NAGYDIÓFA-UTCA 3. SZ., I. EM ELET

A kávéssegédek
és a Népszava.

A szociáldemokrata párt központi közlö
nyének, a Népszavának, az ára napi 2 f i l 
lérrel emelkedett.

Sokan talán kifogást emelnek ez ellen, 
mondván : drága, azonban, akik ilyen ki
fogást merészelnének tenni, azok, ha párt
tagok és szervezett munkások, vagy nem a 
pártba és szakszervezetbe való elemek, vagy 
pedig igen rájuk fog férni egy kis kitanitás, 
ha az évek óta tartó nevelés kulturmunkája 
még nem fogott a koponyájukon.

Drága ?
Teringettét, egy magyar munkásnak min

denre jut pénz, csak a saját jólétének előre- 
vitelére nem?

Mindenre van pénz, csak ami egy mun
kásmozgalom életén lényeges és fontos, 
amelylyel együtt jár a munkásság szellemi 
és anyagi fejlődése, arra nincs?

Ezen minden alatt természetesen nem 
az élet összes javai értendők, csak azok a 
haszontalanságok, amelyekre elköltött pénz 
kidobott pénz, akármilyen szűkén is telik 
az alacsony bérekből ezekre is.

Mindazonáltal, aki a szociáldemokrata 
mozgalomban mint harcos proletár vett 
részt, annak be kell ismernie, hogy a gazda
sági mozgalom megemelte a béreket; a 
politikai mozgalom pedig, különösen Buda
pesten, leszállította a lakbéreket, vagy leg
alább a további emelkedés elé hatalmas 
gátat gördített.

Hogy ebből ne jutna minden szakszer
vezetben k é tsz era n n y i,  mint amennyit 
eddig fizetnek, ne jutna pártadóból ö tször- 
a n n y i,  mint amennyit most fizetünk, hogy 
ne jutna a  N é p sz a v á ra  h e ten k én t m é g  
1 0  f i l l é r r e l  több, ezt a munkásmozgalom 
halálos ellenségei sem állíthatják.

S valljuk be őszintén, hogy érthetetlen 
és kétségbeejtő az a közöny és makacs
kodás, amely a nagy többség részéről meg
nyilvánul akkor, amidőn a munkabéremel
kedés hetenként sok koronára rúg, akkor 
felhorkannak pár fillér  járulékemelés ellen, 
jóllehet ez a munkanélküli segélyezést job 
ban biztosítaná és erős anyagi alapot nyújt 
a további béremelkedésekre; vagy amikor a 
pártmozgalom nyilvánvalóan arra törekszik 
és ez a legfontosabb teendője a messzebbi 
célok előtt, hogy anyagilag segítsen a 
proletariátuson ott, ahol a szakszervezeti 
mozgalom eredményeket nem tud elérni, 
akkor rögtön az anyagi gondok redői ül
nek ki a munkáshomlokokra, ha pár fillér
ről van szó, amelyet harcba kell küldeni, 
hogy neki ezereket és ezereket megspóroljon.

Másutt az akasztófa alá mennek a mun
kások és mi pár fillérnél gondolkodóba 
esnénk, amely jövő boldogságunk érdeké
ben vonódik el — például a korcsmáros- 
tól ? !

No, de most nem is másról van szó, 
csak hetenként 10 fillérrőlI Hetenként 10 
fillérrel többet azért a lapért, amely nélkü
lözhetetlen fegyvere a magyar munkásság
nak. Hát szabad ez ellen egy szót is szólni? 
Szabad ezen gondolkodni akkor, amikor 
arról van szó, hogy pártlapunkat segíteni 
kell, sőt arról, hogy a lakbér- és élelmiszer
uzsora ellen küzdő\ a sztrájkszabadságért, 
szabad egyesülésért, egy szabad ország 
munkásvédtörvényhozásáért küzdő pártnak,

amelynek mindnyájan harcos katonái va
gyunk, anyagi eszközöket adjunk ?

A szociáldemokrata párt erejére ma na
gyobb szükségünk van, mint a falat ke
nyérre. De feltétlenül nagyobb szükségünk, 
mint egy pohár sörre vagy egy liter borra. 
Ebből csak kitelik 10 fillér? Ha a magyar 
szervezett munkásság hetenként csak egy 
pohár sört iszik egyenként, f é lm i l l ió  k ö 
rönéit a d  k i  év en te . Ne jutna ebből az 
egy pohár sörből ennek egyötödrésze a 
mi mozgalmunknak? Egyötöd pohár sör 
az összes szervezett munkások részéről, egy 
pohár sör hetenként a Népszava-előfizetők 
részéről, csak erről van szó, elvtársak! 
Nem véres könyeket sajtol-e minden érző 
és küzdő szociáldemokrata szeméből az a 
tudat, hogy megeshet, hogy ettől a pohár 
mérges lőrétől kell elkunyerálni saját ma
gunk boldog jövőjének eszközeit.

Bízunk benne, hogy erre nem fog sor 
kerülni, mert a szervezett munkásság tudni 
fogja kötelességét és nemcsak hogy meg
adja az előfizetés felemelésének eszközeit, 
de fokozottabb erővel fog agitálni a Nép
szava érdekében.

Ami azonban a kávéssegédeket illeti, ott 
természetesen egy szó sem eshet, mert 
igaz, hogy a közelmúltban lényegesen meg
javult a kávéssegédek helyzete s azt első
sorban előidézte az a körülmény, hogy a 
szolidaritás erős volt közöttük, de kérdezünk 
minden szaktársat, hogy nem-e rendkívül 
fontos volt a szervezett munkásság támo
gatása s az, hogy rendelkezésünkre állt s 
a legerőteljesebben támogatott bennünket a 
Népszava.

S ma, mikor a munkáltatókkal vívott ir
tózatos harc harmadik esztendejébe lép
tünk, vájjon nincs-e olyan fontos a szer
vezett munkások támogatása s a Népszava 
mint a megapadt tábor összetartása?

Hogy a mi szervezetünkre nem volt 
olyan romboló a kutyaszövetség ostroma, 
mint másutt, annak egyedüli oka az, hogy 
a szociáldemokraták csak olyan kávéházakba 
járnak, ahol szervezett pincérek dolgoznak. 
A párt volt az az erő, amely saját aka
ratunkkal egyenértékűén, a mai napig harc
képesen fentartott bennünket.

S vájjon a piszkos polgári lapok tajtékzó 
gyűlölete és rágalmai közepette, a minden
kori sárga mozgalmakkal képesek lettünk 
volna-e a harcot felvenni, ha a Népszava 
energikusan nem forgatia volna ellenük a 
támadás súlyos bárdját?

Részünkről ezen alkalommal csak egy 
kijelentés várható:

S zívesen  m e g a d ju k  az  e lő fiz e té s  
em e lt  f  i l lé r e it ,

A kávéssegédek a mozgalom, által átlag  
heti 10 korona béremelkedést nyertek.

Ez a mozgalom tartja is fenn ezeket a 
vívmányokat a szervezett munkásság támo
gatásával. Ha jut ebből sokaknak az élet 
könnyelműségeire, akkor kell jutni heti 
50 fillérnek a

Népszavára.
S a legenergikusabban fogunk agitálni, 

hogy az ígéret tettre válljon.
Éljen a munkásmozgalom 1 
Éljen a N épszava!

SZEMLE.
A nők éjjeli munkája.

ügy hírlik, hogy az őszi ülésszakban 
Hieronymi Károly kereskedelemügyi minisz
ter két törvényjavaslatot terjeszt a Ház elé.

Az első: Törvényjavaslat a fehér fosz
for gyufagyárakban való eltiltásáról,

a másik: Törvényjavaslat a nők éjjeli 
munkáltatásának eltiltásáról.

A fehér foszfor eltiltásával kivesznek 
azok a borzalmak, amelyek a gyufagyára
kat benépesítették, de bennünket közelebb
ről a második érdekel. Amint értesülünk, 
a nők éjjeli munkáltatásának eltiltásáról 
szóló törvényjavaslat nemzetközi megegye
zés eredménye és a javaslat mindenben 
alkalmazkodik a nemzetközi megállapodás 
határozataihoz. A tilalom szigorú és  n em  
tesz s e m m ifé le  ip a r á g g a l  k iv é te lt . 
Eltérésnek — igen szűk határok között — 
csak ott lesz helye, ahol a munka ipari 
jellege nem egészen kétségtelen. Például: 
telefon- és távirószolgálat, hírlapok hajnali 
szállítása, gyógyszertár stb.

Természetes, hogy szakmánkat se kerül
heti el ez a helyes intézkedés, annyival 
kevésbbé, mert nyilvános gyűlés határozata 
kötelez bennünket, hogy a parlamentet eb
ben a tekintetben folyton felkeressük és 
befolyásoljuk. A kérdésre még visszatérünk.

Ugyancsak ezen kérdéshez tartozik a 
következő kis hir is.

A VII. kerületi kapitányság szigorúan 
megbüntette Márkus Abrahámot, a Bem-utca
5. szám alatti Moskovicz-féle kavéház üzlet
vezetőjét. Erkölcstelen üzelmek folytak a 
helyiség szeparéjában. Püspöky detektiv 
néhány hét előtt feltörte a különszoba ajta
ját. Meleg grog volt az asztalon és Németh 
Júlia kávéfőzőleány egy huszárőrmester 
társaságában mulatott. Ruha nem volt raj
tuk. Körös fogalmazó referádája alapján 
Peregriny rendőrtanácsos az üzletvezetőt 
15 napi, Németh Júliát 4 napi elzárásra és 
Moskovicznét 50 korona pénzbírságra Ítélte.

Tehát amint azt már ezerszer megmon
dottuk, ebben a szakmában a nők éjjeli 
munkája nemcsak tönkreteszi a nő szerve
zetét, hanem a prostitúcióba is kergeti.

A szabályrendelet körül.
Egyszerűen imponáló az a korlátoltság, 

amelylyel a vendéglősök nekirugaszkodtak 
a kávéházi üzem korlátozásának, de elvégre 
nem lehet a magyar vendéglősöktől intelli
genciát követelni. Ha a magyar rőföskeres- 
kedők a bosnyák házalóktól féltik a ma
gyar ipart, miért ne féltsék a vendéglősök 
egy-két tál kávéházi meleg ételtől a ven
déglői ipart. De hogy maga a városi tanács 
és maga a közgyűlés is olyan kártékony 
módon buta tudjon lenni egy speciális és 
gyönyörűen fejlődő nagyvárosi iparral 
szemben, az idegenforgalomnak Budapesten 
egyedüli és még egyszer hangsúlyozzuk, 
egyedüli legjobb megalapozójával, ez már 
csakugyan felháborító.

De még ez sem olyan borzasztó. A leg
borzasztóbb a dologban, hogy tisztán 
kutyaszövetségi szolidaritásból a kávésok 
jelenlegi vézérei, az Uporok és Mészárosok, 
az uj szabályrendelet elleni harcot teljesen 
lehetetlenné tették s úgyszólván elsikkasz-



Magyarországi Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 19102. oldal

tották. Tisztán azért, mert a vendéglősök
nek is harcuk van a munkásaikkal, nem 
mertek s nem akartak a vendéglősök bornirt 
és gonosz politikájával szembe szállni. Oh, 
igen szép a szolidaritás a munkaadók kö
zött, de nem akkor, amikor az ipart veszély 
fenyegeti Egy becsületes és radikális harc 
helyett, amelyet meg kellett volna indítani, 
semmitmondó dolgok történtek. Egyszerűen 
komikus. A vendéglősök egymásután fel
jelentik a kávésokat, kiterrorizálnak a városi 
tanácstól egy istentelen hülye s a kávéházi 
ipart rongáló szabályrendeletet s erre el
megy a kávésipartársulat a kiskorcsmárosok 
kongresszusára s a következő javaslatot 
fogadtatják e l :

♦ A budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 
marosok ipartársulata által a budapesti kávésipar
társulat tagjai ellen egyes ételek kiszolgáltatása 
miatt folyamatba tett eljárással szemben mondja ki 
a kongresszus, hogy a fővárosi kávéháztulajdonoso
kat iparuk szabad gyakorlásában korlátozni nem 
kívánja.*

Kitűnő. A kávésipartársulat kapott egy 
hatalmas pofont s Írást kért róla, hogy nem 
kapott.

Ennek tetejébe megszólalt az ihletett 
próféta, a hozzáértő vezér, egy régi kávés, 
aki igen ért a dolgokhoz, a bölcs kádi, 
Mészáros Győző ur. Több igen hibásan 
leirt latin idézet mellett (latin szó kell a 
kávésiparnak, az már bizonyos) megereszt 
egy békeszózatot. Mint Mózes ajkáról, az 
övéről is, mint a méz, úgy pereg a béke
szózat, amelynek tücskei, bogarai és polos
kái közül mégis kivehető az a felfogás, 
hogy elvégre bele kell nyugodni a dolgok 
ilyetén állásába.

Nem oda Buda, Grüneck ur veje. Nem 
fuvolaszó kell ide, nem a bölcs Salamon 
békítő limonádéja, hanem egy erőteljes 
harc a megsértett, az akadályozott kávés
ipar érdekében. Ezt a szabályrendeletet 
meg lehet semmisíteni az érdekeiben sér
tett nagyközönség segítségével. S ehez a 
küzdelemhez minden percben szívesen segéd
kezet nyújt szervezetünk. Siessenek vele, 
mert megéri az a szégyen tisztelt kávé
sainkat, hogy magunk fogjuk megkezdeni.

H IV A T A L O S  R É S Z .
je g y z ő k ö n y v , felvétetett a budapesti 

kávéssegédek szakegyesülete 1910. évi 
szeptember hó 20-án tartott ülésén. Jelen 
van 20 választmányi tag.

1. Tárgyalva lett Schönfeld Ignác panasza 
Zuckcrmandl Miksa ellen, aki őt becsületé
ben érzékenyen megsértette egy taggyűlés 
alkalmával. Miután Schönfeld kijelenti, hogy 
a kérdéses alkalommal nem akarta Zucker- 
mandlt megsérteni, Zuckcrmandl kifejezéseit 
visszavonja és az eset fölött sajnálkozását 

fe jezi ki.
2. Fodor indítványozza, hogy a jegyző

könyvek kivonatai a szaklapban leközöl- 
tessenek. Elfogadva.

3. Pénztáros előterjeszti az augusztus havi 
zárszámadást, mely szerint 1958 81 korona 
bevétel, 879’33 korona kiadás volt; marad
vány szeptemberre 1079-48 korona. Tudo
másul véve.

4. Farkas József felvételét kéri, azzal a 
kijelentéssel, hogy elkövetett hibáit jóvá 
akarja tenni. A választmány felveszi azzal 
a kikötéssel, hogy az összmunkásságíól s a 
pincérségtől bocsánatot kell kérnie a nyil
vánosság előtt.

5. A választmány tekintettel a szépen 
fejlődő anyagi bevételekre, Hanisch Pál 
fizetését havi 20 koronával felemeli.

Jegyzőkönyv, felvétetett a budapesti 
kávéssegédek szakegyesülete 1910. évi 
október hó 6-án tartott választmányi ülésén. 
Jelen van 18 választmányi tag.

 ̂ 1. Vágó Béla titkár bejelenti, hogy fize
téses állásából távozni akar és pedig a 
következő okok alapján: Ma, amikor a 
szakegyesület megbízható vezetőséggel bir 
és anyagilag is biztos 1000— 1200 korona 
jövedelmet elért s e hónapban több mint 
1000 koronát félre tudott tenni — ez az idő 
a legalkalmasabb arra, hogy a szakegyesü

let magát anyagilag megerősítse. De miután 
a felfüggesztés következtében az abból 
maradt adósságokat most kell törleszteni 
s egy munkanélküli alapot is kell terem
teni, ehez pedig a jelenlegi személyzeti 
kiadások magasak — ez vitte őt arra, hogy 
állását felmondja azzal a kikötéssel, hogy 
a felszabadult 200 korona ezen célra fó r - 
dittassék. Eddig ezt azért nem tette, me*-* 
úgy érezte, szükség van rá, de ma a btiso 
viszonyok szolidsága és becsületessége 
garancia arra, ha ő nincs is mindig jelen, 
az egyesület érdekei meg lesznek óva. 
Ezentúl is részt akar és fog venni a 
mozgalomban, szívesen részt vesz tárgya
lásokon s a szaklapot megírja, el nem tud 
szakadni a kávéssegédek szakegyesületétől, 
amelynek érdekeit mindig lelkén fogja 
viselni.

A választmány sajnálattal veszi tudomásul 
Vágó Béla titkár elhatározását s egyben ki
mondja, hogy intenciói szerint az állást be 
nem tölti s ha az egyesület olyan anyagi 
viszonyok közé kerül, hogy nagyobb meg
terhelés nélkül titkárt tarthat, elsősorban 
Vágó Béla lesz ez állásra alkalmazva. El
várja Vágó Bélától, hogy a mozgalom 
érdekeit továbbra is lelkén viseli.

Vágó Béla elvtárs a következő sorokat 
küldte be: A Budapesti kávéssegédek szak
egylete fizetett titkári állásáról lemondottam, 
hogy a fizetésem az egyesület anyagi gya
rapodását szolgálja s azért, mert az én 
folytonos jelenlétem az erkölcsileg s anya
gilag szépen fejlődő egyesületben nem 
okvetlen szükséges. De nem búcsúzom el 
kávéssegéd elvtársaimtól, akiktől én elsza
kadni ebben az életben nem fogok, hanem 
természetesen szerény képességemet ezen
túl is a kávéssegédmozgalom érdekében f o 
gom felhasználni épp oly lelkiismeretesen, 
mint amilyenre mindig törekedtem. Szük
ségesnek tartottam ezeket jóbarátsággal s 
elvtársi szeretettel kijelenteni, nehogy távo
zásomat egyesek félremagyarázzák. Elvtársi 
üdvözlettel Vágó Béla.

Köszönetnyilvánítás. Braun Vilmos 
szaktárs «Találkozás hamupipőkével» címen 
értékes könyvet ajándékozott a könyvtár
nak. — Fischmann Gyula szaktárs 89 drb 
pezsgődugót ajándékozott a munkanélküli- 

i alap javára. Fogadják érte a vezetőség 
köszönetét.

Első mulatságunk.
A budapesti kávéssegédek szakegyesülete 

1910 október 19-én, szerdán, saját helyi
ségében (VII., Nagydiófa-utca 3. sz.) rendezi 
sorozatos családi estélyeinek ünnepélyes 
megnyitóját. Műsor: 1. Nyitány. A cigány
táborban. Induló. Játssza a kávéssegédek 
zenekara. 2. Ünnepi beszéd. Tartja Vágó 
Béla. 3. Hegedűszóló. Bloch, magyar egy
veleg. Játssza Fischmann Irénke k. a.
4. Krasznahorka büszke vára . . . Szerzé 
gróf Andrássy Tivadarné. Zenekisérettel 
énekli Török József szaktárs. 5. Halász 
Bertuska k. a. 6. Box és Cox. Vígjáték 
egy felvonásban. Kezdete este 8 l/2 órakor. 
Műsor ára személyenként ruhatárral 1 ko
rona. Műsor után tánc reggelig. Tombola. 
Kéretnek a hölgyek, minél egyszerűbb 
ruhában megjelenni. Ételekről és italokról, 
valamint pontos kiszolgálásról a rendező
ség gondoskodik. Szünet alatt szerpentin- 
és konfetticsata rendeztetik. Az ünnepély 
énekkiséret- és zeneszámait a budapesti 
kávéssegédek zenekara szolgáltatja Lehner 
József karmester személyes vezetésével.

Kérelem! Felkérjük nagyrabecsült párt
fogóinkat, miután mulatságunk tiszta jöve
delme a munkanélküli alapra fordittatik, 
hogy a tombolatárgyakhoz bármily csekély
séggel is hozzájárulni kegyeskedjenek, hogy 
ez által is megkönnyítsük a kiadásainkat. 
Ajándéktárgyakat, melyeket köszönettel fo
gadunk és a szaklapban nyugtázunk, minden 
nap délelőtt 8—12-ig és délután 1—7-ig 
Adler Samu körgazdának szíveskedjenek 
átadni. A vigalmi bizottság.

SZERVEZETI ÜGYEK.
Ügynöki piócák. Már többször adtunk 

hirt egy Weinberger Béla nevű egyénről, 
aki a legnagyobb szemtelenséggel a mi 
szerződéses üzleteinkbe pincéreket és fel- 
irónőket busás honoráriumért elhelyez. Bár 
energikusan felhívtuk a szaktársakat, hogy 
vele szemben erélyesebben járjanak el, 
ennek sok foganatja eddig nem volt. De 
ami a napokban történt, az már olyan 
jelentőségű dolog, hogy súlyosabb követ
kezményekkel kell hogy járjon. Tudniillik 
nem elég az, hogy ez a közönséges csirke
fogó megzsarol egyeseket, hanem tart egy 
külön felhajtót a szakegyletben. Felkai, a 
kitűnő báró Felkai személyében. Ez a 
fráter a szakegyletből Weinbergerhez csalja 
a felirónőket és elhelyezvén, együttesen 
megzsarolják őket. Ez ellen a hallatlan 
gazság ellen nincs elég erő és eszköz. 
Felkait feltétlenül ki kell zárni a szakegy
letből. Az eljárás már meg is indult ellene 
és felszólítjuk a szaktársakat, hogy ahová 
ez a diszes csirkefogópár a lábát beteszi, 
rögtön pofozzák ki őket. Amely üzletbe 
mégis sikerül helyezniük, azon üzlet rögtön 
bojkott a lá  kerül.

Menyország a kávésiparban. A Mü-
í?£j>£te//z-kávéházban szabadnap nincs, fize
tés 12 korona. A markor reggel 8-tól este 
11-ig egyhuzamban dolgozik. Egyébként 
ügynöki helyezés dúl ebben a bódéban, 
ami természetes, mert csak ügynök lehet 
olyan lelkiismeretlen, hogy ide embert ad
jon. A kezünkbe került a következő cé
dula: «Tekintetes Vass Lajos kávés urnák, 
Gellért-tér 3. N. N.-t ajánlom ügyes fel
szolgálónak. Tisztelettel, Greibich Mihály 
ügynöki irodája, 1910 október 21.» Egyéb
ként Greibich az £7ei'ö7í?/*-kávéházba is 
helyez, ahonnan ép bőrrel még főpincér 
ki nem jött.

A Z?ns&?/-szálíoda kávéházában havi 24 
korona fizetés van és koszt.

Borzasztó, borzasztó, de jól van ez igy. 
Majd csak felébrednek egyszer ezektől a 
kávéssegédek.

Je g y z ő k ö n y v , felvétetett a szeptember 
22-én tartott szervező bizottsági ülésen. 
Tárgyaltatott Somogyi Miklósnak Zucker
mandl Miksa elleni panasza, amely szerint 
Zuckermandl őt ok nélkül kenyerétől meg
fosztotta, az üzletből kidobta és a leg- 
ocsmányabb rágalommal illette, amelylyel 
egy férfi illethető. Alapos vizsgálat után a 
szervező bizottság megállapítja, hogy bár 
Somogyi Miklós az adott esetben nem járt 
ei helyesen, Zuckermandlnak azonban semmi 
körülmények között nem lett volna jog a  rögtön 
leváltani és éppen ezért ezen eljárásáért a 
szervező bizottság szigorúan meginti. Ami 
pedig rágalmait illeti, azoknak alapnélküli
sége bebizonyittatott és utasítja Zucker
mandl Miksát a szervező bizottság, hogy 
Somogyi Miklóstól bocsánatot kérjen.

Zuckermandl kijelenti, hogy ö  nem veti 
alá  magát az Ítéletnek és a jövőben is épp 
igy fo g  cselekedni.

A szervező bizottság ezek után elhatá
rozza, hogy Zuckermandl Miksa ellen a 
szakszervezeti mozgalom durva megsérté
séért és különféle rágalmazásaiért a k i
zár at ás i indítványt megteszi.

KÁVÉSSEGÉDEK ROVRT
Őszi szórakozás az «Ostende»- 

kávéházban.
A következő levelet kaptuk: «A napi 

lapok hasábjain sűrűn szerepel egy idő óta 
egy jól megfizetett cikk: «Ő szi, szórako
zások* címen.

A cikk egy kis kerülővel reá tér a Rá- 
kóczi-uti «Ostende»-kávéház feldicsérésére. 
Kiemeli a kitűnő billiárdokat, a fényes 
világítást, Vörös Misi klasszikus zenéjét, a 
külföld összes lapjait, a villanyos ventiláto
rokat és az «elismerten finom modorú kávésfa, 
Oro8» Ö dönt.
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Egyet azonban elfelejtett a pikk szerzője. 
Nem irta meg, hogyan szórakozik az 
«Ostende»-kávéház tulajdonosa és a sze
mélyzet egymás között.

Mi helyre hozzuk ezt a • kis hibát és 
adjuk az alábbiakat:

Az «elismerten finom modorú kávés» 
néhány évvel ezelőtt még pincérközvetitéssel 
foglalkozott és abból élt, amit a pincérek 
fizettek neki honorációként. Később a pin
cérek szervezkedése folytán kicseppent 
ebből a zsíros foglalkozásból és ekkor a 
kávéházak és vendéglők közvetítésére ve
tette magát. Ez üzletág jól jövedelmezett 
ugyan, de tekintély dolgában csak egy 
olyan ügynök volt, aki örült, ha egy pincér 
szóba állt vele. De miért ne szerezzen 
tekintélyt is? Mi sem könnyebb ennél, 
csak kávésnak kell lenni. És lett belőle 
kávés. Most már tekintélyes mivoltának 
tudatában, hajdani kenyéradóit, a pincére
ket, különösen a nála alkalmazásban lévőket, 
annyira megveti, annyira lenézi, velük szem
ben olyan rabszolgatartó elbánást tanúsít, 
amilyent még eddig soha egy kávés részé
ről sem tapasztalt egy pincér sem.

Elég bizonyíték erre nézve az — amiről 
a kávésok közvetítőjének nyilvántartásából 
is meg lehet győződni —, hogy nem egész 
egy év alatt, mióta megnyitotta üzletét, 
legalább 300 pincér volt nála alkalmazva, 
vagyis belépéssel, kilépéssel megfordult a 
finom modorú Grosz urnái az összes buda
pesti kávéházi pincérek egy negyedrésze.

Az ilyen sürü változás oka a «kedves és 
finom modorú» Grosz ur mélységes pincér- 
gyűlöletében rejlik.

Nála egy pincér csak annyiba tekintetik, 
mint egy kivert kutya, akinek — mint ő 
gondolja — munkaadás által egy koncot 
dobott, tehát ennek fejében rúghat rajta 
akkorát, amilyen csak kitelik tőle.

De a kedves müszórakoztató nem élvezi 
egyedül ezt a kéjt. Családtagjain kívül le 
egészen a legkisebb elemi iskolás fiáig, 
ki még köszönni ugyan nem tud, de azt 
már odavágja az alkalmazottnak, hogy: 
«H allja! Kidobom magát» ! Ügynöki irodá
jának összes alkalmazottai, kifutói és ezek 
feleségei felhatalmazással bírnak a személy
zet fölött rendelkezni, stante pede ha neki 
tetszik, bárkit leváltani.

Mindennek dacára a nyáron át volt egy 
pár alkalmazottja, kik keresztül vergődve a 
rossz üzletmenetet, munkájukkal igyekeztek 
a komisz, élvezhetetlen, hitelbe vásárolt, 
tehát penészes kávé és egyéb rossz anyag 
kiszolgálása ellenére is a forgalmat emelni 
— ami kimutathatólag sikerült is — és 
elnyeltek minden keserű labdacsot, hogy 
télire, a mai züllött állapotok mellett, állásuk 
legyen és mi történt? 1 Ezen kipróbált és 
használható alkalmazottait minden ok nél
kül leváltatja, egy részét már el is bocsá
totta, csak azért, hogy újonnan alkalmazott 
üzletvezetőjének, névszerint Fekete Sándor 
volt pincérnek, szórakozást nyújtson.

Ennek a finom üzletvezetőnek ugyanis az 
a mániája, hogy ő kitűnő kutyaidomár és 
kutyaidomitás módjára szeretne bánni a 
személyzettel is.

Szédületes üzleti zseninek hiszi magát, 
azért, mert jól tud apportírozni. Fáj tehát 
a foga a régi személyzetre nagyon, kikről 
tudja, hogy az ő módszerét negligálni 
fogják. Feltételül kötötte ki tehát, hogy az 
üzletet teljesen uj személyzettel látja el.

Ezáltal a finom modorú szórakoztató 
Grosz ur is figyelembe veheti, hogy már 
sok van a rovásán, hire a pincérek előtt 
már rosszabb, mint volt pincérügynök korá
ban. Pedig a pincérekre még szüksége lehet, 
sőt van ma is, mert tudomásunk szerint elég 
pincér hordja oda pénzét mint vendég.

Különben már is felhívjuk szaktársainkat, 
hogy ne látogassák az «Ostendét» mind
addig, mig abban az üzletben a személyzet 
és a szervezet tekintetében rend ném lesz.»

* s*. b.
Minden kommentár nélkül adjuk a levelet 

s bizonyára a megvádoltaknak lesz módjuk 
magukat tisztázni. Ha nem, akkor a bekül
dött cikk hivatalos véleménynyé változik át.

A sárg ák  szeptemberi működése semmi 
különös megjegyzésre méltót nem tüntet 
fel. Tartottak szeptember 20-án egy érte
kezletet, amelyen a Bereczki és Falatkai 
féle alakok teljes kidobatása véglegessé 
vált. Rettentően köpték a cimborák a mar
kukat, hogy majd igy meg úgy perelnek, 
de mi egyáltalán nem értjük, hogy hol 
késnek azok a perek az éji homályban. 
Mi van a perekkel, Bereczki és a többi?  
Bizony szeretnénk találkozni a bíróság 
előtt ezekkel a zsiványokkal, de azt hisz- 
szük, hiába várjuk.

Ami pedig azt a kitűnő vívmányt illeti 
a kutyaóllal, hogy ott napibiztosi állást 
kaptak, arra egy igen jó tus érkezett. A 
kávés-ipartársulat szeptember 19-én tartott 
választmányi ülésén kinevezték a kutyaól 
teljhatalmú főnökévé Gárdonyi Józsefet. 
(Nyilván azzal a szándékkal, hogy Vas 
Samut onnan kimarja.) Hát nem nevetni 
való ? Sárga napibiztos Gárdonyi fenható- 
sága alatt. Ugyancsak erős vívmány.

Üzletnyitások. Vermes Ede szaktárs 
VII., Elemér-utca 36. sz. a. vendéglő helyi
séget nyitott. — Apfelmann Zsigmond 
szaktárs VIII., Kis stáció- és Hunyady-utcák 
sarkán kávéházat nyitott Erdélyi-kávéház 
címen. Sok szerencsét!
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KÁVÉFŐZŐK és  k o n yh rleg én yek  

ROVRTR

Egy komoly szó. Ha visszatekintünk 
szervezkedésünk kezdetére, mikor a kávé
főzők és konyhalegényeknek sejtelmük sem 
volt arról, hogy ha ők szervezkednek, 
szervezetükben összetartanak, akkor embe
rekhez méltó sorsot vívhatnak ki maguk
nak. Nem lehet csodálni, hogy akkor ezt 
oly nehéz volt megértetni a kávéfőzők és 
konyhalegényekkel, hiszen hozzá voltak 
szokva, hogy állati türelemmel kell huzni 
az igát az összeroskadásig. Minden mukka- 
nás nélkül tisztelni kellett az ügynököt, 
mint az apját, mert ha ügynök nincs, ki 
segit kidobatni az üzletből, ki rabolja el 
azt a keserves utolsó filléreinket, ha ugyan 
volt. Imádni kellett a munkáltatót, összes 
hozzátartozóival együtt, nehogy valamelyik
nek eszébe jusson megharagudni és az 
ügynöktől megvásárolt üzletből kidobasson 
bennünket.

Tehát talpnyalóvá kellett aljasodni. Sa j
nos, ma is akadnak közöttünk többen, akik 
ezt a mesterséget nagyon értik és teljesitik 
is, hogy kegyben maradhassanak.

Ezt a drága időt óhajtják vissza a mi 
munkáltatóink és akadnak közöttünk olyan 
korlátolt eszű nemtörődöm Jánosok, akik 
ehez tényleg segédkezet nyújtanak csupa 
szolgalelküségből.

Az ilyen salakok a saját ügyüknek válnak 
gyilkosaivá, a mi küzdelmeinket pedig meg
nehezítik. Milyen tudatlanság keil ahoz, 
mikor egy kávéfőző vagy konyhalegény 
a saját jobbléte, könnyebb megélhetése 
ellen tör.

De mi felvesszük a harcot úgy az ipar
társulattal, valamint azzal a néhány árulóval 
szemben, akik a saját érdekeik tönkretéte
lére törekszenek.

A vezetőknek kétszeres erővel kell 
hozzáfogni a munkához, hogy a szak
társakkal megértethessék azt, hogy azokat 
a jogainkat, amelyeket megszereztünk ma
gunknak, csak úgy ttydjuk visszaszerezni, 
ha egyesülünk a szakegyletben.

Amely kávéfőző szivén viseli úgy a 
maga, valamint a családja sorsát, az nem 
lehet megelégedve a mostani helyzettel, 
de nem lehet megelégedve a kutyaóli 
közvetítéssel sem. Nem ingyenes közvetítő 
az, annak az árát ti fizetitek meg a le
szállított heti fizetéstekből.

Hogy ez ne igy legyen, azért minden 
kávéfőzőnek a szervezetében a helye.

A sárgák. Azt hittük, amikor tudomást 
vettünk róla, hogy a sárga egylet vezetőit, 
Bereczkit és Bajzát kidobták, hogy erre a 

iszkos vezérségre kávéfőző nem lesz kap
ató többet. De megfeledkeztünk, hogy

3. oldal

van itt még egy alak, a neve Kozmás 
Kozma Imre. Éz a vitéz, aki mindenre 
kész gyászalak, összehívta a sereget szep
tember 23-án este nagy értekezletre, a 
sárgák szülőtanyájára, hogy a megboldo
gult sárga csecsemőt felélesszék. De a se
reg annyira elfogyott, hogy csak öt gyász
vitéz jelent meg a vezér hívására, igy hát 
megállapították a határozatképtelenséget és 
az összes jelen nem lévők nevében ki
mondták, hogy ők a megboldogult sárga 
csecsemőt feléleszteni nem tudják, mert nincs 
hozzá erő.

Értesítés. Értesítjük a szaktársakat, hogy 
november hó 1-én uj otthonunkba költö
zünk. Hosszú ideig meg voltunk fosztva 
otthonunktól. 1908 december 22-én zárták 
be előttünk az ajtókat a kávésok kérésére 
és a legnagyobb télben s hidegben dob
tak ki bennünket az utcára, abban a tudat
ban, hogy most teljesen szétszórnak ben
nünket. De ez nem sikerült/.' bármennyire 
szerették volna. Mielőtt még eltávoznánK 
jelenlegi helyiségünkből, értesítjük a szak
társakat, hogy október 14-én, délután 3 
órakor és este 8 órakor taggyűlést tartunk 
Nagydiófa-utca 3. sz., I. em. 9, melyre a 
szaktársak minél nagyobb számban való 
megjelenését kéri az elnökség.

Felülfizetés. A nyári mulatságon még 
felülfizettek: Suhajda György ur 6 kor., 
Horváth József 1 kor., Grimadla József 
60 fillért, melyért köszönetét mond

a vezetőség.

Felelős szerkesztő : Vágó Béla.
Kiadja: a lapbizottság.

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

Nyílt tér.
Szaktársak ! Az alanti cégek a dugókat beváltj á k

| Piper-Heidsieck | — .........  50 fillér
Vili., Népszinház-utca 23.

A TÖ LEY-cég a dugókat 10 fillérért váltja be. 
Szaktársak ! Ajánljátok mindig a Törlsy-pezsgől, mert 
a Törley-cég is pártfogolja a pincérséget.

A k o lera já rv á n y ! A járványos betegségeknek, 
mint kolera és más hasonló járványoknak szülőoka 
az ivóvíz. A közönséget figyelmeztetjük, hogy a 
közönséges ivóvíz vagy kutviz helyett csakis a leg
tisztább, természetes krondorfi savanyu vizet hasz
nálja állandóan.

VevúinUn eh , ü z le tb a rá ta in k -  
n a k  és  j ó a k a r ó in k n a k  az  iz r . 
é v fo r d u ló  a lk a lm á b ó l  m in d e n  j ó t  
kivernünk,

M u sch on y  J ,  és  T á r s a 9
Jiuziásfürdö.

A kivaló bór- és lithiumos gyógyforrás

S á J M k T O R
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, ezukor- 
betegségnél, vörhenynél és hurutos bántal- 

maknál kitűnő hatású.
T erm észetes vasm entes savanyuvlz.

Kapható ásványvizkereskedósekben és gyógyszertárakban.
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ÍJáró foglalkozásúak egészségének 
legelemibb követelménye, hogy

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

gazdaságossá teszi.
fSflBr Mindenütt kapható. 
ügyeljünk a „P alm a“ védjegyre.

szénsavval telitett ásványvize hasz
nos ital étvágyzavarokm íl 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 ristá ly = f o r r á s  

ásványvizet. i

Kívánatra szénsavmentes töltést is 
szállít a

Magyarországi Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1910

Még a vendéglők és kávéházak l e g k i t ű n ő b b  k o n y h á i b a n  is ma már a

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

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

Minden ládika ezt a védjegyünket és aláírásunkat viseli.

Áz igen tisztelt pincér arak szirn figyelmébeI
A

----------------  nyálfcaotdó ós hagy haj tó hatású. -----------------

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

| PIPER-HEIDSIECK

E ls ő re n d ű
f r a n c i a

p e zs g ő .
Magyarországi vezárképvlselöje: Folner Károly, 
Budapest, Vili. kerület, Népszínház utca 23. sz. 

Telefonszám: 82— 72.

•vfamvraJ tefitett ásványvize busznoa Hal Mvágynvaroka# óa 
MHtesVM MáiAftsófokáéi. A legUssrtább fefafltgémaégMefc* asztaK 
is borviz. — HaÜrniós szomJcstlUpttó. — Óvszer fertőző beteg
ségeit ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
1(7 ók éhgyomorra. Kívánatra MénsMrmeates töltést is azáttit *
____ Sxt. Lukácsfürdo Kút váll »iát Budán.

Szálloda-bérbeadás.
A Központi szálloda r.-t. Siklóson teljesen újon

nan épített szállodájának bérbeadására ezennel 
pályázatot hirdet. A szálloda a város piacterén a 
modern követelményeknek minden tekintetben meg
felelően van építve és magában foglalja:

14 szobás — külön fürdőszobával ellátott — szál
lodát, nagyobb szabású kávéházat, éttermet, kiilön- 
szobát, az előcsarnokot, épített színpaddal és kar
zattal ellátott színházi vigadótermet, polgári ven
déglőt, 200 négyszögöl területit terrasse-t s az összes 
mellék- és gazdasági helyiségeket.

Az összes helyiségek elsőrangú bútorzattal 
és berendezésekkel, villanyvilágítással, — a 
hozzávaló égőtestekkel, — úgyszintén a szük
séges ágy, asztal, üveg, edény és ezüst- 
nemüekkel 1910. novem ber hó l-ére  3, 
esetleg 6 évre bérbeadandó.

Pályázni szándékozók referenciákkal ellátott zárt 
ajánlatukat legkésőbb 1910 október hó 10-ig 
a »Központi szálloda r.-t.» igazgatóságához címezve 
és 1200 korona bánatpénzzel vagy értékpapírral 
ellátva, — mely bánatpénz a »Siklósi tákarék- és 
hitelegylet»-hez küldendő, — adhatják be.

Esetleges felvilágosításokat a részvénytársaság 
alulirt igazgatója szolgál.

Az igazgatóság fentartja magának a jogot szü- 
kebb — szóbeli — árverés tartására, valamint a 
bérlet odaítélése tekintetében is.

Vasútállomás: a Kiskőszeg—Siklós h. é. v .; 
Siklós, Budapest—Bródi fővonal: Siklós—Vokány.

Siklós, 1910 szeptember 20-án.
Schvarz Ottó s. k., Klein Béla s. k.,

igazgató. elnök.
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