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November 7.
(F. J.)  Nevezetes dátum. E napon választ 

az ipartársulat uj elnököt. Mi reánk, kávé
házi munkásokra is fontos ez a nap. Fon
tos azért, mert ha modern gondolkozásu, 
az ipar érdekeit helyesen megítélni tudó 
ember kerül az elnöki székbe, akkor van 
remény rá, hogy a béke mindkét fél érde
keit kielégitőleg létrejön. Mig ha maradi, 
konok gondolkodású ember kerül az elnöki 
székbe, akkor folytatódik az áldatlan harc, 
amit a munkaadók eddig mindig megvásá
rolható senki emberekkel, az előttünk suly- 
lyal nem bíró alakoknak pénzért való sze
repeltetésével gondoltak elintézhetőnek. 
Hogy ezzel a taktikával nem boldogulnak, 
arról már gyenge jellemű munkások meg
vásárlására fordított sok pénz árán meg
győződhettek.

Épp ezért lehet reményünk, hogy ily 
drágán szerzett tapasztalatok után abba 
hagyják költséges kísérleteiket és a kávés
segédek szakegyletétől fogják megkérdezni, 
hogy hát mi is a béke ára?

Remélhetőleg nem fogják tőlünk köve
telni, hogy lépjünk ki a szociáldemokrata 
párt kötelékéből. Különben ezt ma már 
nem is tehetik, mert éppen úgy vannak 
szervezve, mint mi.

Az ipartársulat az ő szakegyletük, a szö
vetségük a szabad szervezetük, az orszá
gos munkaadók szövetsége az ő pártjuk.

Nekünk az ellen, hogy a munkaadók 
hogyan szervezkednek, semmi kifogásunk 
sem lehet. Nem törődünk vele.

De abba sem engedünk beleszólást, hogy 
mi milyen formában igyekszünk érdekeinket 
megvédeni. A  s z o c iá ld e m o k r a ta  e lv ek  
a la p je lrő l s e m m i k ö r ü lm é n y e k  között  
s e m  té r ü n k  le. Ö n g y ilko sság o t k ö v et
n é n k  e l, a m ik o r  ezt m e g ten n é k , mert 
mindenünket, amink van, az összmunkásság 
velünk való szolidaritásának köszönhetjük.

Ebbe bele kell nyugodni munkaadóinknak, 
mint olyan dologba, amin változtatni nem 
lehet.

Mi komolyan óhajtjuk a békét paritásos 
közvetítés, közös választott bírósági intéz
mény létesítése alapján.

Ha a munkaadókban is lenne hajlandó
ság a békére, nem lenne nehéz a meg
egyezés, mert hisz komoly differenciák nin
csenek közöltünk. A múlt sérelmeken, ame
lyek a munkaadókat érték, tovább lova
golni ma már egy kissé komikus dolog, 
mert a munkaadók szövetsége duplán any- 
nyit követett el velünk szemben. Mi azért 
nem mondjuk azt, hogy nem kötünk békét 
a kávésokkal, mert nem nyújthatnak garan
ciát az egyezség betartására, hanem levonva 
a tanulságot a múlt hibáiból, közös intéz
mények létesítésével gondoljuk, hogy le
het szilárd alapot teremteni a béke jövő
jének.

Az ipartársulat egymagában képtelen) 
mert nincs ereje hozzá, hogy tagjaival be
tartassa a megkötött egyezmény pontjait. 
Így lennénk talán mi is a tagjainkkal, de 
amikor a két fél vezetősége ügyelne a 
rendre, akkor igenis lehetne békében együtt 
működni, mert apró differenciák nem gyűl
hetnének össze, hogy elmérgesithetnék az 
egyetértést.

így gondoljuk mi jónak, igy szeretnénk,

hogy legyen és nem mi rajtunk fog múlni, 
ha nem igy lesz.

Különben ránk nézve ma már nem élet
kérdés az egyezségkötés, mert nagyon szé
pen gyarapodik szakegyletünk, lassanként 
újból együtt lesz a kávéssegédek összes
sége; ezzel szemben az ipartársulat tagjai 
között nagy az elégedetlenség a súlyos ter
hek miatt, amivel különféle cimen meg 
vannak adóztatva és aminek semmi hasz
nát nem látják. Perelni kellett a tagokat a 
járulékokért, ami nagyon szomorú jelenség, 
mert e tagok nagyfokú bizalmatlanságára 
vall, ráadásul még az a súlyos csapás is 
érte az ipartársulatot, hogy a bíróság el
utasította keresetével, sőt még a perköltsé
gek fizetésében is elmarasztalta. Ezen tény 
valószínű, hogy gondolkozóba fogja ejteni 
azon tagokat is, akik bár nem szívesen, de 
eddig mégis fizettek. Akkor meg igazán 
nehéz lesz födözni a kiadásokat, amiket a 
munkaközvetitő fentartása okoz.

A munkaadók szempontjából nagyon üd
vös lenne, ha uj szellem költözne az ipar
társulat falai közé, mert könnyen megtör
ténhetik, hogy magától feloszlik, illetve az 
elégedetlenség megtizedeli soraikat.

Mi várakozó álláspontot foglalunk el ad
dig, amig meggyőződést szerezhetünk ma
gunknak az uj elnökség jövő működéséről. 
Ha az békét igyekszik teremteni, készsé
ges segítőtársakat talál bennünk, ha ellen
ben folytatja az eddigi politikáját, akkor 
minekünk sem marad más hátra, mint min
den eszközzel azon lenni, hogy kénysze- 
rithessük az ipartársulatot a békekötésre.

Ezért oly kritikus nap november 7-ike, 
mert akkor fog eldőlni, hogy további har
cok árán, vagy pedig a vezetőcég béke- 
szeretete alapján jutunk-e becsületes és tar
tós békéhez.

A kávésok, amikor uj elnököt választa
nak, arra adják szavazatukat, aki a béke 
hive, mert végre is minden háborúnak 
békekötés kell, hogy legyen a vége, még 
hozzá olyan, amely megnyugvást teremt és 
nem hordja méhében már az aláírás percé
ben a revans gondolatát.

Már kezdik.
(S. H.) Amikor a kávéssegédek régi, 

harcokra nem képes, kártyaszenvedélybe 
merült öszvéregyletét felváltotta az uj, erős, 
öntudatos, harcot hirdető szakegylet, azzal 
indult meg a vívmányok sora, hogy ki
küszöböltük a frakkot, a grófi ajtónállók 
és tányérnyalók alázatos öltözékét, a 
Teleky-tér bacillusok fertőjében fürdőit 
árucikkét. Ez a győzelem első és külső 
jele volt annak, hogy a szakegylet jól 
indult, hogy szükség volt rá és hogy van
nak feladatok, amelyeknek megoldása reá 
várakozik. Mert mindenki tudta, hogy a 
frakk levetése csak kezdet és az érte meg
vívott harc csak első győzelmes összecsa
pása a harcok ama sorának, amelyeket meg 
kell vívnia. Ezeket a harcokat mind végig- 
küzdötte a szakegylet és — bármi történt 
azóta — nem maradt alul. Megjött a sza
bad nap, megjött a munkaidő szabályozása, 
a munkabér szabályozása és kezdtek a 
pincérek odáig tartogatott óhajai teljesülni.

Azután, hogy jöttek felfordulások, melyek 
megingatták a szakegyletet, melyek botor 
módon törtek az életére, mégsem sikerült

kioltani a szakegylet életét, de annyit elér
tek, hogy meg kellett elégedni — a véde
kezéssel. Ez a védekezés uj eredményeket 
nem hozhat, de a meglevőkből nem en
ged. Ma még mindig a védekezésnél tart 
a szakegylet. És ebben a védekezésben, a 
kávéssegédek érdekeinek a megvédésében 
szüksége van minden pincér támogatására. 
Ennek a támogatásnak pedig annál kevésbé 
szabad késnie, mert éppen most sok az 
ok arra, hogy a védekezés hathatós legyen. 
Mert most már kezdik a kávésok vissza
csinálni a tőlük kiharcolt vívmányokat.

Már kezdik. Az első vívmány volt a 
frakk levetése és már kezdik újra ránk 
tukmálni eme Teleky-téri ócska árucikket. 
Már vannak kávéházak, ahol — se szó, 
se beszéd — frakkot parancsoltak szak
társainkra és ők hajlongva viselik ezt az 
alázatos öltözéket. A frakk már, megjelent 
a láthatáron. Szárnyat bontott. És ha mi 
meg nem fogjuk a szárnyainál és le nem 
rántjuk azokról, akikre ráerőszakolták, be
tolakszik közénk, visszatér előbbeni jogaiba, 
magával hozza kortársait, a szabad nap 
nélküli dolgozást, amelylyel szintén kezde
nek próbálkozni egyes jeles kávésok, a 
munkabércsökkenést és a régi megalázó 
bánásmódot.

Nos, szaktársak, a frakk már itt van. 
Kezdik. Most már nincsen idő a várako
zásra. Be kell mindenkinek mennie a 
szakegylet erősségébe, hogy hatalmas és 
leküzdhetetlen legyen az a sereg, amely 
érdekeiért küzd.

SZEMLE.
Zsarolás miatt megbélyegezve. Köz- 

i tudomásu, hogy a kutyaszövetség váltókat 
irat alá tagjaivaí és ha valamely munkáltató 
nem követi a vezetőség parancsát, ha nem 
zárja ki munkásait, vagy a fekete listákat 
nem veszi figyelembe, akkor a váltót per
ük. Ilyen eljárással igen sok munkáltatót 
anyagilag tönkretettek. Ezt az eljárást már 
a nagyváradi királyi tábla erkölcstelennek 
minősitette. Most a Kúria hozott ítéletet. 
Történt, hogy 500 koronás váltót 49 ko
rona 62 fillér perköltséggel behajtottak egy 
kutyaszövetségi tagon, mert nem fogadott 
szót. Az igy megtanított iparos nem nyu
godott bele a leckébe. A kutyaszövetség a 
már nem szokatlan ravaszsággal nem a 
maga nevében perelte a váltót, mert akkor 
kifogást lehetett volna ellene tenni, hanem 
egy szövetkezettel pereltette. A kutyaszövet
ségi tag kifizette az 549 korona 62 fillért 
a szövetkezetnek, de azután beperelte érte 
a kutyaszövetséget. A törvényszék elutasí
totta, de a tábla megítélte a követelést. 
Nem bocsátkozott annak a vizsgálatába, 
«hogy a munkások és munkaadók közötti 
érdekellentétek okozta gazdasági harcban 
egyrészről a sztrájk, másrészről a munká
sok kizárása a jó erkölcsökbe ütközik-e 
vagy sem», hanem egyszerűen megállapí
totta, hogy az ipartörvény szerint az iparos 
azt alkalmazza segédül, akit akar. Ettől a 
jogától a kutyaszövetség alapszabályai meg 
nem foszthatják. Jó  lesz ezt az ítéletet az 
iparosoknak figyelembe venni. Ha pénzt 
akarnak tőlük zsarolni, akkor csak perel
jenek.
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HIVATALOS RÉSZ.
Mulatságunk. Október hó 19 én meg

tartott első mulatságunk a várakozáson felül 
sikerült. Ez a siker újabb bizonyítéka annak, 
hogy az a cél, amelyet a vigalmi bizottság 
maga elé tűzött, hathatós támogatókra talált 
szaktársainkban. Mert bizonyítékokkal szol
gált aziránt, hogy a munkanélkülözésre kár
hoztatott szaktársak ügyét magáévá tette és 
kész anyagi áldozatokra is.

A vigalmi bizottság méltán rá is szolgált 
az elismerésre a mulatság rendezése körül 
kifejtett munkájáért és az elismerés a szép 
támogatásban kellő és érthető formában 
meg is nyilatkozott . . . Habár az anyagi 
oldalról még nem számolhatunk be, melyet 
csak a legközelebbi számunkban részlete
zünk ; azonban az erkölcsi siker nyilván
való.

Ki kell emelnünk a műsorból Fischmann 
Irénke k. a. hegedüjátékát, amely példás 
tehetséget árul el, továbbá Török szaktár
sunkat bravúros és tetszést arató dalaiért, 
Halász Bertuska k. a. kecses táncaiért. 
Köszönetünket kell nyilvánítanunk a h ajn a l
hasadás- tói szereplő elvtársainknak is, akik 
szívesek voltak temperamentumos tánclej
tésükkel és kedves, mulattató dalaikkal 
emelni mulatságunk sikerét.

Megemlítésre méltó még a kávéssegédek 
zenekara, amely nagyon dicsérendő hala
dást árult el s ezért elismeréssel adózunk 
Lehner József karmesternek. A tetszést 
arató műsort reggelig tartó tánc követte a 
legvigabb hangulatban.

Itt említjük meg, hogy a legközelebbi 
mulatságra már serényen folynak az elő
készületek. A vigalmi bizottság mindent 
elkövet, hogy a megnyilvánult támogatást 
mindenkor kiérdemelje. Megemlítjük még, 
hogy a műsoron levő Box és Cox az idő 
rövidsége miatt nem volt szinrehozható s 
legközelebb lesz előadva. Az elmaradásért 
kérjük nagyérdemű pártfogóink elnézését.

A vigalmi bizottság.
A vigalmi bizottság címén a követ

kező tombolatárgyakat vettük: Bene L. 
Tódorné 120 drb levelezőlap és 1 tombola
tárgy, Steinau Andorné 13 drb tombola
tárgy, Adler Samuné körbérlő 10 drb 
tombolatárgy és Konkoly István 2 drb 
tombolatárgy, amelyekért a vigalmi bizott
ság elnöksége ezúton mond köszönetét.

Kapott még a vigalmi bizottság a Hölle- 
cégtől 5 üveg, Francois L.-től 6 üveg 
pezsgőt és Pollák úrtól 3 üveg pezsgőt és 
3 üveg vörös bort.

Nevezett dolgok a munkanélküliek alap
jához csatoltatnak és a vigalmi bizottság 
által köszönettel nyugtáztatnak.

A vigalmi bizottság tagjai felkéret
nek, hogy folyó hó 9-én. szerdán délelőtt 
10 órakor elszámolás végett és a legköze
lebbi mulatság megállapítása céljából ok
vetlenül jelenjenek meg körhelyiségünkben.

A kávéssegédek szakegylete vezető
sége felszólítja azon tagjait, akik még 
május óta tagdijjaikat nem rendezték s 
magukról ezideig életjelt nem adtak, hogy 
tegyenek eleget tagsági kötelezettségeiknek, 
vagy igazolják munkanélküliségüket e lap 
megjelenésétől számított nyolc napon belül, 
mert ellenkező esetben az alapszabályok 
idevaló rendelkezése értelmében végleg 
töröltetnek az egylet kötelékéből.

Az elnökség.
Köszönetnyilvánítás. Bene Lajos Tó

dorné 1 drb könyvet ajándékozott az 
egyletnek. Továbbá Fischmann Gyula 
32 drb, Müller Miksa 90 drb, Grott Ferenc 
22 drb, Szabó János 23 drb pezsgődugót 
hozott be, amely a munkanélküliek alapját 
fogja szolgálni. Nevezetteknek ezúton mond 
köszönetét a vezetőség. Egyben felkérjük 
az összes szaktársainkat, hogy igyekezze
nek fenti példát követni s munkanélküli 
alapunkat dugók beszolgáltatása által gya
rapítani.

SZERVEZETI ÜGYEK.
Nyílt levél

a budapesti kávés-Ipartársulat elnökségéhez.
A kávéssegédek szakegyesülete 1906 

szeptember 7-én a következő átiratot vette 
kézhez:

»Választmányunk a f. hó 4-én tartott ülésében 
tárgyalta a frakkviselet megszüntetése ügyében 
hozzánk intézett kérelmüket és egyhangúlag hozzá
járult ahoz, hogy a kávéssegédek frakk helyett, 
fekete posztóból készült sakkókabatot, mérsékelten 
kivágott (legfeljebb öt gombosi, melényt, fekete 
csokor nyakkendővel viseljenek. Az uj rend f. évi 
október hó 1-ével lép életbe, de ahol a főnök és 
segédei közösen megállapodnak, már előbb is 
életbe léphet.*

És néhány sor után, amely nem tartozik szorosan 
a tárgyhoz, a következőkkel végződik : »Ismételten 
hansulyozva azt, hogy mi a barátságos és békés 
viszonyt továbbra is fentartani óhajtjuk, felkérjük, 
hogy ennek előmozdításán a maga részéről is fára
dozni szíveskedjék.* Aláírva: Némái Antal, elnök.

Tekintetes elnökség! Van-e tudomása 
arról, hogy az ipartársulat tagjai már ezt a 
határozatukat sem tartják be. Ha nincs 
tudomása, úgy tudomására adjuk, hogy 
újabban két kávéházban kényszeritették a 
kávéssegédeket arra, hogy magukra frakkot 
öltsenek. Nevezetesen a Palermo és a 
Secessió helyén megnyílott Windsor kávé
házak tulajdonosai. (Ipartársulati tagok.)

Miután mi nem tudunk arról, hogy az 
ipartársulat a fentidézett határozatát hatályon 
kívül helyezte volna, annak érvényben tar
tását mi a magunk részéről teljes egészben 
követeljük, annál is inkább, mert az idézett 
átirat, a barátságos és békés viszony fen- 
tartására tesz fogadkozást.

Tisztelt Ipartársulat! Amidőn a kollektív 
szerződést önök egyoldalulag felbontottnak 
nyilvánították, ugyanakkor erősen hang
súlyozták azt, hogy a munkásságnak eddig 
érvényben levő jogai fölött önök őrködni 
fognak, hát a frakkviselet is a munkásság
nak egyik szerzett joga, melyet küzdelem 
árán szerzett, melyről szó nélkül le nem 
mondhat. Az ipartársulat ebben a kérdés
ben abban a kellemes helyzetben van, 
hogy módjában van bebizonyítani azt, hogy 
kijelentései nem csak a polgári társadalom 
lelkiismeretének a megnyugtatásának szó
lották, hanem igaz és őszinte volt. Elvárjuk 
tehát azt, hogy ebben az ügyben az adott 
ígéreteinek tegyen eleget.

A kávéssegédek szervező bizottsága.

Blatnage. Még mindenkinek élénk emlé
kezetében van az a hallatlan gazság, 
amelylyel egyes kávésok s a rendőrség az 
ország legelvetemedettebb csirkefogójával, 
Krausz Izsóval szövetkezve börtönbe akar
ták juttatni a szociáldemokrata kávéssegédek 
összes vezetőembereit. Sokáig húzódott az 
ügy, mert a leggondosabb kutatás s a leg- 
komiszabb denunciálás se birt semminémü 
terhelő adatot elvtársaink ellen felkutatni. 
S igy történt azután, hogy az ügyészség 
16 vádlott ellen október 23-án a vádat el
ejtette. Ez a tény szégyene az uszító kávé
soknak és a rendőrségnek s bizonyítéka 
annak, hogy a kávéssegédek mozgalmát a 
világ legaljasabb eszközeivel sem lehet le
törni.

Zuckermandl Miksa szaktárs részéről 
a következő sorok közzétételére kérettünk 
fel:

Az előző lapszámban személyemre vonat
kozó jegyzőkönyvi kivonat oly értelemben 
lett beállítva, amely az igazsággal homlok
egyenestellenkezik. Kötelességemnek tartom 
ezek után kijelenteni, miszerint az illető 
cikkírót személyi motívumok vezették. Igaz 
az, hogy személyem ellen hozott Ítéletet 
súlyosnak és kompromittálónak találtam, és 
óhajtom is, hogy a fenforgó ügy a válasz
tott bíróság kezébe kerüljön. Egyben ki 
kell jelentenem, személyes információim 
alapján, hogy kizáratási indítvány ellenem 
a nevezett ülésen nem hozatott.

Zuckermandl Miksa.
Közöljük a beküldött sorokat, mert lapunk 

hasábjai minden tagunknak rendelkezésére

állanak. De néhány vaskos tévedést nem 
hagyhatunk szó nélkül, mert könnyen félreér
tésekre adhatnak alkalmat.Zuckermandl szak
társ kijelenti, hogy a leközölt jegyzőkönyvi 
kivonat «az igazsággal homlokegyenest 
ellenkezik*. Ezt igy nem lehet elintézni, 
majd a választott bíróság előtt döntjük el 
azt, hogy megfelel-e az igazságnak avagy 
nem. Azután kijelenti, hogy a «cikkirót 
személyes motívumok vezették*. Ez a ki
jelentés egy pillanatig sem állhat fenn, mert 
nem cikkről van szó, hanem egy bizottság 
tárgyalásának a jegyzőkönyvéről, melyért 
nem a leközlője viseli a felelősséget, hanem 
a bizottság.

Ami a személyes információt illeti, ki 
kell jelentenem, hogy az informálóknak is 
módjukban lesz majd annak idején a kö- 
zölteknek a valóságáról meggyőződni.

Fodor Pál, szervező bizottsági elnök.

KfiVÉSSEGÉDEK ROVRTR
(sch) Mese és való. Egy  ̂mesével kel 

kezdenem cikkem bevezetését, hogy egy 
vázlatos hü képet nyújtsak a kávéssegédek 
mozgalma által felszínre vetett kérdések 
komplexumáról.

Egy mesét fogok elmondani, amely az 
állandóan tengeren lakó matrózok — ugy- 
mondják — lelki világában é l ; azonb an mi 
tudjuk, hogy ez csak szabadon gondolkodó 
agy fantáziájának szüleménye.

Hogy mégis kiragadom a matróziegenda 
köréből ezen fantasztikus, gyermekes szí
nezetű mesét, teszem ezt azért, mert ha 
ezen mesét úgy képzeletben végig élem, 
egy megcáfolhatatlan hasonlatosság ragad 
meg, a kávéssegédek lezajlott mozgalmából 
meritve tárgyát. A mese a következő:

Egyszer az örökké tengert járó hajósok 
rendes és megszokott utjokban egy szigetet 
fedeztek fel, amely azidőig előttük ismeret
len volt. A sziget mintegy zárjelként 
keresztbe ékelte magát az általuk már 
számtalanszor megjárt vonalon. Megfejthe
tetlen volt előttük a sziget feltűnése, amelyen 
azon célból, hogy birtokukba vegyék, ki
kötöttek. S amidőn meggyőződtek a talaj 
termőképességéről, valóságos kéjjel láttak 
hozzá annak megmiveléséhez. Már közel 
voltak ahoz, hogy szorgalmuk gyümölcsét 
élvezhessék, amidőn egy szép napon arra 
ébredtek, hogy lehetetlen nekik felébredni, 
mert a sziget nyomtalanul eltűnt.

Ezzel már végeztem volna is a mesével, 
ha már azt is megállapítom, hogy a hajósok 
agyában ez a sziget-tragédia legendává 
fejlődött. Később a fantázia kapta szárnyra 
és kisütötte a szigetről, hogy nem volt 
természetes föld, hanem egy óriási tenger
lakó szörny, aki bár nem emelt kifogást a 
matrózok letelepülése ellen, azonban azt 
már nem tűrte jó Ízlése, hogy a kizsákmá
nyolásra alkalmas eszközökkel össze-vissza 
hasogassák a hátát.

Kell-e bizonyítanom, hogy a kávéssegé
dek mozgalmak előtti helyzete, viszonyai 
nagyban azonosak a mesebeli tengeri szörny 
esetével. Nem-e volt a kávéssegédek hely
zete is akár a tengeri szörny teste egy fel
színre bukkant, megmunkálatlan, mindenki 
által bitorolható terület? Az gázolt keresztül 
rajta, akinek épp jól esett, az rúgott rajta 
legnagyobbat, aki belőle nyerte életszük
ségleteinek kellékeit. Testünk, erőnk bitan- 
golható termőtalaj volt s módot nyújtottunk, 
akár a mesebeli szörny, hogy zsírját kisaj
tolják.

Az agyondolgoztatás, robotoltatás, durva, 
embertelen bánásmód, az ügynöki prés, 
éhbér. . .  Ki törődött ily kicsiségekkel akkor? 
Hát micsoda müveletlenség lett volna ezek 
ellen tiltakozni egy jól trágyázott sziget
nek ? . .  .

Lengett a kalász, épültek a kávé imádott 
templomai! . .  . Hajlongtak a nemes gyü
mölcsfák élvezetes terhük alatt. . .  Telt a 
Wertheim-szekrény — persze nem rothadt 
almával. És a terjedelmes szigettest vért 
izzadt örömében, hogy az egynéhány
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tengeri kalóz duslálkodhatott termelt javain.
Azonban egyszer a pajkos matrózfiuk 

szolidáris magokat potyogtattak el . . .  És 
csoda történt! Az elhullatott mag hatalmas 
fává fejlődött és jött az erupció.

A bitorolt test élethez kapott, megrázkódott. 
Talán egy kissé az undor is elfogta, el
merült ! De nem azért merült el, hogy 
megsemmisüljön, hanem hogy az élősdiek 
hadát lemossa testéről. A sziget ma is áll, 
virágzik, termel, él és éltet. Nem tunya, 
mozdulatlan test többé, hanem hive és 
követője a produktív munkástársadalomnak.

Évek múltak . . . Nézzünk körül, mi van 
ma a mesebeli szigettel ? Szemünk elkalan
dozik és kutatja a hajdani erupció ok és 
okozatait. Látunk letarolt részeket eső után 
sóvárogva. Látunk vigan burjánzó gazt. . . 
Látunk mozgékony, hozzánk testileg hasonló 
lényeket, amint áruba bocsátják termelt 
javainkat . . . Érzünk rothadást, amelynek 
bűze ingerlőleg hat agyunkra. Látunk szolga
ságot, amely Judásnak szegődik ellenünk. 
Érezzük a fojtó légülepedést, amely mérgét 
reánk leheli. Lelketlen kalózkezek tépázzák 
véres verejtékkel megszerzett szigetünket. 
Minek kell jönni ezekután . . . Egy újabb 
erupciónak. Égy újabb megtisztulásnak!

Kávéházi jelenet. Egy Andrássy-uti 
kávéházban történt meg a következő eset. 
Egy előkelő urhölgy rendes, megszokott 
kávéja után cigarettára gyújtott. Az egyik 
kávéssegéd szaktársunk oda ment a neve
zett urhölgyhöz a következő szavakkal: 
«Hölgyeknek nem szabad itt cigarettázni». 
Természetes, hogy az urhölgy megbotrán- 
kozott és hivatta a kávést s a következő 
szavakat intézte hozza:

— Van önnek tudomása arról, hogy ön
nek egy alkalmazottja megtiltotta a ciga- 
rettázást ?

— Igen. Itt hölgyeknek nem szabad ciga
rettázni.

— És miért nem?
— Mert rendőrségi tilalom van erre.
— Úgy? Ilyen tilalomról én nem tudok, 

pedig már számtalan budapesti nyilvános 
helyiségben fordultam meg és szívtam ciga
rettát.

Ezzel a kávés sajnálatát fejezte ki és 
távozott.

Egész véletlen a következő pillanatban 
jött az urhölgy asztalához egy ur, akit 
ismeretség fűz az urhölgy családjához, 
helyet foglalt a hölgy asztalánál, s ennek 
lehet tulajdonítani, hogy súlyosabb termé
szetű incidens nem fejlődött az ügyből. A 
szóban forgó ur interveniált a kávésnál az 
ügyről. A kávés azzal mentegetődzött, hogy 
ő nem tudta, hogy az urhölgy oly társa
sághoz tartozik, amely neki vendége és 
hajlandó elégtételt szolgáltatni azzal, hogy 
elbocsátja azonnal azt a pincért, aki az ur- 
hölgyet molesztálni merész volt. A nevezett 
ur és hölgy megbotránkozva a nagylelkű 
kávés ilyetén elégtételadásán, eltávoztak.

Most már nem tudom, hogy kacagjunk-e 
a kávés butaságán, vagy felháborodjunk 
szemtelenségén. Nem óhajtunk hosszú ko- 
mentárt fűzni a dologhoz, elég ha meg
említjük, hogy a kutyaóli kávéházakban 
szaktársainkkal szemben az ilyetén eljárás 
napirenden van. Durva bánásmód, kidobás, 
lenézés már napirenden, jön a kutyakorbács 
is nem sokára. Upor dicsőségére legyen 
mondva. A lomtárból márj előkerültek a 
régi eszközök, csak türelmeskedjetek az 
urban, sárgalázban szenvedő, sajnálatunkra 
méltatott frakkos báránykák.

KÁVÉFŐZŐK ÉS KONYhRLEGÉNYEK 
ROVRTR

Mi a szakegylet célja? A kávéfőzőket 
és konyhalegényeket a szakegyesületben 
egyesíteni, hogy ne mint ellenségek, hanem 
mint a testvérek legyenek együtt. A tagokat 
művelni, hogy tisztességes munkások le
gyenek.

Megmenteni tagjait a zülléstől, a korcs

mától és a kártyától, ehelyett közöttük a 
kultúrát terjeszteni.

Célja továbbá a szakegyletnek az ipar
társulat és a szakegylet közötti tisztességes 
békét létrehozni, ami mindnyájunknak és a 
kávésok nagy részének is érdeke.

Szaktársak! Ha mi ilyen cél eléréséért 
küzdünk, akkor azt a kérdést vetem fel, 
hogy helyesen gondolkodnak-e azok a 
szaktársak, akik ragaszkodnak az egyesü
lethez, akik meggyőződtek arról, hogy min
dig több eredményt lehet elérni összetar
tással, mint szétszórva.

Vagy talán azok felfogása a helyesebb, 
akik úgy gondolkodnak: minek nekem a 
szakegylet, minek fizessek tagjárulékot, mi
kor az ipartársulati közvetítőből ingyen 
kapok munkát és ami a fő, el lehet nyerni 
egymás pénzét különböző hazárdjátékok
ban.

A szakegyletben ezt nem engedik meg, 
pedig milyen jó az. Ha nyerek, mulatok, 
ha veszitek, koplalok.

Reátok bízom szaktársak, bíráljátok meg 
magatok, hogy a két felfogás közül melyik 
a helyesebb. Azok a kávéfőzők és konyha
legények, akik a szakegylethez ragaszkod
nak, azok a jövőjüket nézik és tisztességes 
munkájuk után jobb megélhetésért küzde
nek.

De tudtunk-e valami eredményt elérni 
küzdelem nélkül. Nem! Erre bizony a jö 
vőben sem számíthatunk, már pedig, ha 
nem vagyunk megelégedve a jelenlegi 
helyzetünkkel s ezt jobbá kívánjuk tenni, 
akkor csak egy mód van rá. Szervezkednünk 
kell.

Ha mi ezt nem tudnánk, akkor is rá kellene 
jönni, hiszen látjuk, hogy az összes munkás
ság szakma szerint tömörül a szervezetében, 
hogy egyesülve, mindnyájuk jobblétét meg 
tudják szerezni.

Csak nálunk, kávéfőző és konyhalegé
nyeknél, akik már szervezkedésünk révén 
oly szép eredményeket értünk el, van ez 
most mind veszélyeztetve. Bele lehet-e 
nyugodnunk abba, hogy munkaadóink 
ezeket tőlünk visszavonják ? Nem kell-e ne
künk kétszeres srővel küzdeni, hogy a már 
egyszer megadott jogainkat megvédj ük. Ez 
mindnyájunk érdeke.

Hogy ezt megtehessük, tömörülni kell 
minden kávéfőző és konyhalegénynek a 
szakegyesületben.

Be kell látni a félrevezetett szaktársak
nak is, akik ma még kerülik az egyesü
letet. Nem hiszem, hogy jobban tetszik 
nekik az utcán kóborogni, mint a szak
egyesületben lenni. Ezek a szaktársak vá
lasszanak a jó és rossz között.

Remélem, hogy a jó útra térnek, mert 
nem tételezhető fel, hogy öntudatos kávé
főző és konyhalegény önönmagának ellen
sége, a jövőjének pedig tönkretevője le
gyen.

Szervezkedjünk. Miért kell a kávé
főzőknek és konyhalegényeknek a szak- 
egyesületben egyesülni? Találkoznak olyan 
kávéfőzők, akik ezen törik a fejüket; ter
mészetes ezek olyan üresfejü jánosok, akik 
a saját érdekeiket sem ismerik, nem tud
ják ezt megérteni, hogy ők is emberek, 
hogy nekik is joguk van ahoz, hogy a 
munkájuk után tisztességes megélhetés és 
bánásmódban legyen részük. Hát azt kér
dezem, szaktársak, hogy a kávésok nekünk 
valamit adnak-e maguktól, ha azt egyen
ként kérjük ? Ezt ők sohasem tették meg, 
de azt bebizonyították most is, hogy van 
szivük visszavonni azt, amit a szakegyesü
let révén megszereztünk. Tehát, ha azt 
akarjuk, hogy mi is hasonlóak legyünk 
más szakma munkásaihoz, akkor egyesül
nünk kell. Azok a kávéfőzők és konyha
legények, akiket a jobb jövőben vetett re
mény vezérel s meggyőződtek arról, hogy 
helyzetük jobbításáért küzdeni kell, azok 
egy percig sem haboztak azon, hogy meg
találják azt az utat, ahonnét nekik sorsuk 
jobbításáért ki kell indulni és ez az ut a 
szakegyesületbe vezet.

Vannak a kávéfőzők között olyan korlá-
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tolt gondolkodású emberek, akik azt mond
ják, hogy minek menjek a szakegyletbe, 
minek fizessek tagsági járulékot, mikor az 
úgynevezett kutyaólban ingyen kapok 
munkát? Ezek a szerencsétlenül gondol
kodó jánosok nem tudják azt megérteni, 
hogy ez nem ingyenes, sőt nagyon is 
drága közvetítő. Beláthatnák, hogy a bérek 
csonkítása révén tízszeresen vonják el 
tőlük az ingyenközvetités diját. No, de 
nézzünk csak be egy kissé ebbe az ingye
nes közvetítőbe. Látunk ott olyanokat, a 
kávéfőzők közül többet, akik a szakegye
sületben tüzet okádtak, olyanok voltak, 
mint a vadak és most mintha szelíd bárá
nyok, alázattal járulnak a Vas ur színe elé 
naponta, hogy hódolatukkal együtt be
mutassák a saját ábrázatukat, amelyről a 
keserűség sir le, de azért, hogy megmutas
sák, hogy mennyire megelégedett szolgák, 
elkezdik a szakegyletet gyalázni és egyes 
vezető tagjait rágalmazni. Azt a szakegyle
tet gyalázzák, amelyről ők maguk is el
ismerik, hogy annak köszönhetik azt, hogy 
a kávés urak még a régi rendszert nem 
állították vissza, hogy a szabad napot és a 
heti fizetést még nem törölték el teljesen. 
És ezt teszik olyan, mindenre kapható ala
kok, akik saját érdekeik elnyomásához 
segédkezet nyújtanak és nekünk pedig 
megnehezítik a küzdelmet a helyzetünk 
jobbításáért. Bennünket ezek az alakok 
nem fognak megállítani, mi megyünk a 
célunk felé, amelyet magunk elé tűztünk.

Tudomására adjuk a szaktársaknak, 
hogy november 1-től kezdve u j eg y le ti 
h e ly is é g ü n k b e  k ö ltö z k ö d tü n k  s ezzel 
egy régi vágyunk teljesült.

Reméljük, hogy a szaktársak ezentúl 
gyakrabban látogatják uj otthonunkat. Egy
ben pedig felkérjük a kávés urakat és a 
szaktársakat is, hogy ezentúl kávéfőző, 
konyhalegény- és konyhaleány-szükségle- 
tük beszerzéséért szíveskedjenek egyesüle
tünkhöz fordulni.

Uj helyiségünk: D o h á n y -u tc a  3 0 ,  
K a z in cz y -u tca  s a r o k , I .  em , 21, Tele
fonszám 1400 . Tisztelettel

a vezetőség.

Szerkesztői üzenetek.
Frakkos rabszolga. Ön azt kérdi, 

hogy a szervező bizottság miért nem lép 
akcióba azon kávésok ellen, akik üzletük
ben a frakkot felvétetik. Tessék elolvasni 
jelen lapunkban erre vonatkozó cikket. Ha 
ennek nem lesz meg a kívánt eredménye, 
megnyugtatására kijelentjük, hogy a szer
vező bizottság tudni fogja kötelességét.

Felelős szerkesztő : Vágó Béla .
Kiadja: a lapbizottság.

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

szénsavval telitett ásványvize hasz
nos ital é tv á g y z a v a ro k n á l  és 
em ész té s i  n eh é z ség ek n él .  A leg
tisztább és legegészségesebb asztali 
és borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. 
Ha külföldi vendéglőben megfordul, 
szintén kérjen K r i s t á l y - f o r r á s

ásvány vize t .

Kívánatra szénsavmentes töltést is 
szállít a

va|ód| F ra n ck  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.

iBUZIÁSI P H Ö H I X A v , T
Ü B I T - G Y Ő G Y I T .
Budapesti fő ra k tá r: VI., Eötvös-utca 4 4. Telefon 8G -3 5.

Iz igen tisztelt pincér urak szives figyelmébeI

PIPER-HEIDSIECK

E l s ő r e n d ű

f r a n c i a
p e zs g ő .

Magyarországi vezárképviselője: Felner Károly, 
Budapest, Vili. kerület, Népszínház-utca 23. sz.

Telefonszám: 82— 72.

KRISTÁLY
MtaMTOii ásványvize hasznot Ital ttvágy zavaroknál és
t méretest M*tes*eefcnél. A legtisztább ét togíjéreségsasbb asztali 
te borsit. — Hathatós reamjcsiUapftó. — Óvszer fertőző beteg* 

ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
tgyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést le szállít r

S*t. LukácfifQrdő Kutvállalat Budán.

Pincérek figyelmébe!

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

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

PINCÉR-CIPŐK
c s a k is

1910. é v i  m á j u s  h ó n a p t ó l

Budapest, VII., Erzsébet-körut 44
kaphatók. Számos elismerő-levcl bizonyltja a cég szolid 
kiszolgálását. Állandó nngy 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.

Megrendelhető Magyar ásványvíz forgalmi és 
kiviteli r.-t.-nál Budapest.
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