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Uj kép, régi keret.
(sch.) A Budapesti kávésipartársulat 

november 7-ikén tartotta rendkívüli köz
gyűlését, amelynek főtárgya az elnök vá
lasztása volt. Elnöknek nagy többséggel 
Harsányi Adolf, a Newyork-kávéház tulaj
donosa lett megválasztva. A keret tehát 
ismét megkapta díszét az uj elnök sze
mélyében.

Ami a keretet illeti, már volt szerencsénk 
megismerni; tudjuk róla, hogy az a harc, 
amely a kép ellen folyt, őt sem kímélte 
meg. Tudjuk róla, hogy elavult régi alak- 
zatu és talán nem is alkalmas egy vala
mire való modernebb kép kördiszére. 
Tudjuk róla, hogy az idő vasfoga sem 
volt irányában tekintettel és igy nagyon 
reáférne egy kis tatarozás. Ennyit a ke
retről.

Ami az uj képet illeti, előre bocsátjuk, 
hogy szoktuk őt a modernebb jelzőkkel 
kapcsolatban emlegetni, mint személyt, kit a 
múltban folytatott pályája joggal predisztinál 
az elnöki tisztségre. Tudjuk róla, hogy a 
múltban folytatott pályáján volt alkalma 
belepillantani a jelen társadalmi osztályok 
rejtekeibe és ezáltal tisztázott fogalmakkal 
rendelkezik mindazon társadalmi kérdések
ről, amelyek az élet folyamán ügyekhez 
kapcsolatosan fenszinre vetődnek. Tudjuk 
azt is róla, hogy a szociális kérdések labi
rintusába is szerzett bizonyos használható 
és értékesíthető tapasztalatokat.

Sok mindent elmondhatnánk az uj elnök
ről mint személyről, úgyis mint kávésról; 
azonban vájjon beszélhetünk-e egyáltalában 
Harsányiról az elnökről ? . . .

Ha reá pillantunk a keretre és nézzük, 
hogy hogyan illeszkedik bele az uj kép, 
mintha a beillesztést követő pillanatban el
homályosodnának szemeink előtt a fent 
ismertetett észrevételek; és aggodalmaink 
támadnak aziránt, hogy az uj kép nem ér
vényesülhet e régi keretb en !...

A gyakorlati szokás eddig az volt, hogy 
mindig a keretet igyekeztek a képhez módo
sítani; vájjon várható-e ez a jelen esetben 
is ? . . .  Ezzel a körülménynyel kell nekünk 
osztályharc alapján álló munkásoknak szá
molnunk.

Harsányit ismerjük mint egyént, de nem 
ismerjük mint ipartársulati elnököt. Tisztá
ban vagyunk személyét illetőleg azzal, 
hogy nem ellensége a haladásnak, ezzel 
kapcsolatban a munkásosztálynak. De ké- 
teleink vannak aziránt, vájjon képes lesz-e 
munkakörét egyéni meggyőződése szerint 
betölteni. Képes lesz-e egyszersmint egy a 
múltból itt felejtett őslénynek élettelen szer
veibe friss vérkeringést előidézni. Ezek 
mind olyan kérdések, amelyek nekünk kávés
segédeknek a jelenben felette aktuálisak. 
Nem tudjuk azt sem, hogy megállhat-e 
Harsányi azon kijelentése mellett, amelyet 
a közelmúltban tett, hogy hive a paritásos 
munkaközvetítőnek; mert nézete szerint 
csak ez biztosítja a kívánatos b ékét. . . 
Reméljük, hogy a közel jövő mindezekre a 
kérdésekre megfelel.

Az eddig elmondottak alkalmat nyújta
nak nekünk megismerni Harsányit, a sze
mélyt, de sötétben hagy bennünk az elnök
kel szemben. Kockázatos volna tehát Jeleve 
jó avagy rossz véleményeket alkotni. Azon
ban mindez nem zárja ki azt, hogy mi 
munkások — akiknek az élet folyamán oly

sok csalódás adatott osztályrészül — az uj 
elnök személyével kapcsolatban kőteleink
nek kifejezést ne adjunk. Mert inkább 
csalódjunk reánk nézve kedvezően, ha már 
csalódnunk kell.

Mert vájjon várható-e, hogy a keret, e 
hagyományos szimbólum, évtizedeket lépjen 
előre a kép ked véért?...

Vájjon nem-e fog bekövetkezni a kép
nek az átformálása azok által, akik fáznak 
a jelen társadalmi átalakulások által felve
tett szociális kérdésektől?

A halász midőn hálóját kifesziti nem is 
sejti, hogy milyen áldásban lesz része; 
mert már előfordult, hogy hal helyett béka 
éviekéit a hálóba. Vájjon igy állunk az el
nök halászokkal is?

Nem hisszük! . . . Sőt az a meggyőződé
sünk, hogy sikerült a hallal 50 százalékos 
megállapodáshoz jutni, hogy szíveskedjen 
nekik beleszaladni a hálóba.

Vájjon nem bizonyit-e jelen véleményünk 
mellett Harsányi elnöknek az a kijelentése, 
amelyben a múlt politikáját feldicséri és 
azt iránytadónak tekinti . . . mig a mun
káskérdésekről csak annyit árul el, hogy 
azok ma nem aktuálisak! . . .

Szeretnénk tudni, hogy meggyőződésből 
fakadtak ezen kijelentések avagy csak az 
alkalomhoz voltak hangúivá.

Szívesen vettük az elnök azon kijelen
tését, hogy «azon leszünk, hogy munká
saink megkapják azt, ami őket jogosan 
megilleti*, csak azt is szeretnénk tudni, 
mi a munkásság jogos illetménye ? Azután 
megméltóztatott dicsérni a munkaadókat, 
hogy megadják a szabadnapot, nem von
ják el a fizetést és hogy emberségesen 
bánnak velük szóval valóságos paradi
csomi az állapot. Szép, szép, azonban el
nök ur egy kissé várhatott volna ezen 
dicsérettel, legalább addig, amig a hozzánk 
beérkezett panaszok halmazát át nem te
kintette. Azonban ez a múlt bűne; és most 
már csak az izgat bennünket, hogy vájjon 
ezen panaszok halmaza a jövőben fogy-e 
vagy gyarapszik. Addig is reméljük a 
jobbikat és ebben a hitünkben kívánunk is 
megmaradni.

Kutyaól.
(F. J .) Vakuljatok kávéssegédek! Óriási, 

szenzációs, a kávéssegédek elégedetlensé
gét végérvényesen megszüntető határozatot 
hozott a kávésipartársulat választmánya, sőt 
a közgyűlés által is megerősittetett azon 
boldogító, minden vihart, hullámot lecsilla
pító határozat, hogy ezentúl a kutyaól fő- 
patrónusa, korlátlan ura: Gárdonyi József 
ur Jesz.

Ő vigyáz ezentúl a kutyaólra.
Ó figyeli meg, hogy a kimutatásban sze

replő állások betöltése hogyan és hol tör
ténik.

Ezideig a kimutatás szerint állandóan 
nagyon sok főpincért, felszolgálót, kávé
főzőt, felirónőt és takarítónőt helyeztek el, 
de azok, akik állandóan bejártak a kutya
ólba, folytonosan panaszkodtak, hogy nem 
kapnak munkát és hogy a kutyaóli elhelye
zés körül titokzatos szivarfüst, koronaillat 
és egyéb dolgok köde terjeng.

Arra is fog vigyázni Gárdonyi ur, hogy 
a feiirónők és takarítónők ne a félreeső 
helyeken kapják a munkába küldő cédulát 
bizonyos koronák ellenében.

Vakuljatok munkásaim, mondja az ipar
társulat, lássátok, mily szigorúan vigyázok 
és őrködök afölött, hogy igazságos legyen 
az elhelyezés a kutyaólban!

Nagyon gyanús az ipartársulat hirtelen 
buzgó jóakarata, különösen, hogy becsüle
tes elhelyezést, tiszta munkát akar rend
szeresíteni a kutyaólban, holott eddig min
dig a zavarosban dolgozott ellenünk; 
stréberekkel szövetkezett, minden tettét ér
dek vezérelte és éppen a kutyaól létesítése 
is messzemenő tervek megvalósítása céljá
ból lett létesítve. Erős a gyanúnk, hogy az 
ipartársulat megint valamilyen tervét akarja 
forszírozni Gárdonyi ur őfeltigyeloségéve! 
és úgy tesz, mint a sanda mészáros, aki 
nem oda néz, ahová üt.

Próbáljunk mi is sanda szemmel nézni 
és csodálatos dolgokat fogunk látni az ipar
társulat igazságos és becsületesnek látszó 
cselekedete mögött és látni fogjuk azt is, 
hogy mi az oka annak, hogy Gárdonyi ur 
a kutyaólban főfelügyelő lett.

Tehát ha sandán tekintünk a Gárdonyi 
ur felügyelete alatt álló kutyaóira, akkor a 
kávésok és főpincérek óvadékbankját látjuk 
előttünk, amely úgy össze van nőve Gár
donyi úrral, mint a sziámi ikrek : Rádika 
és Dódika voltak. Ami jó volt Rádikának, 
az jó volt Dódikának. Ami fájt Dódikának, 
az fájt Rádikának is.

Nevezzük a kávésok és főpincérek óvadék
bankját Rádikának, Gárdonyi urat pedig 
Dódikának.

Tudvalevő dolog, hogy Rádika (a bank) 
nem a legjobb financiális egészségnek ör
vend, dacára annak, hogy a legnagyobb 
kávésaink viselik a pillanatnyi felhevülés 
percében elkövetett meggondolatlan tett 
kellemetlen apasági terheit, amely alól 
szeretnének szabadulni, vagy legalább is 
azt szeretnék elérni, hogy ne kerüljön 
pénzbe a régen megbánt elhatározó pillanat.

Dódika Rádikával összenőtt ikertestvér, 
de betegebb még Rádikánál is, amennyi
ben köztudomás szerint pénzügyileg tuber- 
kulotikus és csak a Rádikából beléje áramló 
egészséges vér tartja benne a kialudni ké
szülő életet.

Egy nagyhírű pénzügyi kapacitás meg
vizsgálván az ikreket, bővebb táplálko
zást ajánlott, ellenesetben lemond minden 
reményről.

Az ipartársulat vezetőségében ülő zsu
gori apák azonban sehogy sem hajlandók 
áldozni meggondolatlan tettükért, hanem 
beültették az ikreket a kutyaólba, ahol egész 
kényelmesen megkereshetik a bőséges táp
lálkozásra valót és pedig a következő
képpen:

Jelentkezik egy főpincér és elhelyezést 
kér, illetve kegyeibe ajánlja magát Dódiká
nak (Gárdonyi). Dódika szendén fog moso
lyogni és diszkréten tudtul adja az aspi
ránsnak, hogy miután ő Rádikával azon
felül hogy iker, még derékban össze is 
van nőve, csak akkor hallgatja meg kíván
ságát, ha már Rádika kegyeit megnyerte.

Szóval, főpincér szaktársak, ezentúl Rádi
kánál (a banknál) kell megkezdeni az ud
varlást annak, aki Dódikánál is célt akar 
elérni.

De hisz ez természetes.
Aki a Rádikába (a bankba) behatolt, az 

Dódikánál is remélhet.
Rajta tehát, aki férfi, nem lesz senki 

visszautasítva, ha lefizeti előre azon bizo-
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nyos összeget, amit Rádika kér, amely egy 
összegért aztán Dódika kegyeibe is be lehet 
jutni.

Amióta a kutyaól fennáll, újból felvirág
zott az ügynöki elhelyezés.

A forma, ahogyan ma űzik, más, azon
ban a lényeg ugyanaz, ami ellen mi annak
idején keserves harcokat küzdöttünk át. 
Egyes kávéházakban ügynöki tanyák léte
sültek, ahol egész nyíltan foglalkoznak 
pincérelhelyezéssel.

A honoráció lefizetése után az illetőnek 
be kell mennie a kutyaólba, ahol cédulát 
kér és kap.

így fest a kávésok ingyenes munka- 
közvetitője és ez az oka annak, hogy cél
talanul szoronganak a kutyaólban azok, 
akiknek nincsen pénzük ügynöki honorá- 
cióra, vagy akik még laikusok és nem tud
ják, mily utón lehet a kutyaólból indirekt 
utón munkához jutni.

Ez volt az indító oka, előidézője annak 
a küldöttségmenesztésnek az ipartársulathoz, 
azt hitték, ha panaszt tesznek, ha kémek, 
javítva lesz sorsukon.

Csalódtak, akik ezt hitték, megérthették 
a válaszból, amit kaptak, hogy az ipar
társulatnak nincs szüksége, azaz nem kell 
olyan munkás, aki kér, Ők olyan munkást 
várnak a kutyaóltól, aki, miként a házőrző 
eb, mindent megtesz, mindent eltűr és ha 
verést k a ), megnyalja a gazdájának kezét, 
amelyben a korbácsot tartja.

Csinálják csak, jó urak, tovább is csak 
igy, annál hamarább be fog következni, 
hogy azok a félig eb, félig emberalakok 
fognak az éhségtől késztetve, fellázadni 
önök ellen, akik ma még nyalogatják az 
önök kezében a korbácsot.

Űzzék csak tovább, jó urak, rabszolga 
politikájukat, annál hamarább megszűnik a 
boldog állapot, hogy nem kell rendőr, aki 
őrizze a kutyaólban, nehogy kitörjön a 
megelégedettség miatt a lármás vigasság.

Űzzék csak tovább, jó urak, a tűzzel 
való játékot, annál hamarább fogjuk olvasni 
az újságokban, hogy mi mindent csináltak 
az éhes munkanélküliek, mert nem volt 
rendőr.

HIVATALOS RÉSZ.
Felkérjük tagjainkat, hogy esetleges 

lakásváltozásaikat haladéktalanul — akár 
szóbelileg, vagy telefon utján, vagy pedig 
levelezőlapon — jelentsék be, mert különben 
nem garantálhatunk a szaklap pontos kéz
hez vételéért.

A káv ésseg éd ek  sz a k eg y le te  v e z ető 
sége felszólítja azon tagjait, akik tagdijaikat 
rendezni eddig elmulasztották, hogy tagsági 
kötelezettségeiknek annál is inkább tegyenek 
eleget e lap megjelenésétől számított nyolc 
napon belül, mert ellenkező esetben az 
alapszabályok rendelkezése értelmében vég
legesen töröltetni fognak az egylet köte
lékéből.

P á ly á z a t. A Budapesti kávéssegédek 
szakegylete pályázatot hirdet az üresedés
ben levő pénzbeszedői állásra. Pályázótól 
megkivántatik a kellő agitácionális képes
ség, szakmában való jártasság és 200 kor. 
biztosíték. Csakis az egylet tagjai pályáz
hatnak. Kezdőfizetés 140 korona, három hó 
próbaidő. Pályázatok legkésőbb december 
12-ig nyújthatók be az egylet címén, Nagy
diófa-utca 3.

K ö szö n etn y ilv án ítás . Chrapcsiák Géza 
szaktársunk 25 drb könyvet ajándékozott 
az egyletnek, amelyért ezúton mond köszö
netét a vezetőség.

Mátyás király-kávéházból Szencz Gusztáv 
szaktársunk utján 350 drb pezsgődugót 
kaptunk a munkanélküliek javára. A gyűjtők 
fogadják a vezetőség köszönetét.

Kristály-kutvállalattól 12 drb porcellán 
gyufatartót kaptunk tombola-alapra, amit 
ezúton nyugtáz a vezetőség. Ugyancsak 
kaptunk Pollák kávés úrtól 4 drb tombola
tárgyat, amit előző lapunkból kifeledtünk; 
ezt itt köszönettel elismerjük.

Pajor Árpád 62 drb pezsgődugót adott 
a munkanélküliek részére, továbbá Fisch- 
mann Gy. 9 drb, Reichfeld Ferenc 56 drb 
és Barna Károly 15 drb pezsgődugót.

Kovács István szaktársunk Múlt és jelen 
cimü könyvet ajándékozott a könyvtár 
javára.

SZERVEZETI ÜGYEK.
Harc vagy béke.

Válasz egy békeapostolnak.
Sch. A közmondás azt tartja: «Harcolj, 

hogy békét nyerj»; azonban azt is mondja, 
hogy csak annak a békének van értéke, 
amelyet harc előz meg. Eszerint nincs béke 
harc nélkül és nincs harc, amely béke ne 
követne.

Ezekkel a tényekkel minden ellerni 
iskolás gyermek tisztában van; de nincsenek 
tisztába azok, akiknek érdekeik szoros 
nexusban vannak a harc és béke esélyeivel. 
Nincsenek tisztában azok, akik önösérdekek 
szemüvegén keresztül figyelik az esemé
nyeket és nem látnak tovább a Wertheim- 
szekrény zárjánál. Úgy gondolkodnak, mint 
az egyszeri ember, aki távolból látja égni 
a házát; azonban, amidőn közel jut, nagy 
megnyugvással fordul vissza monológizálva 
ekképpen . . . Eh, hiszen csak a szom
szédomé . . .

Ez adoma alkalmazható szorosan a buda
pesti kávéházi viszonyokra és a munkás és 
munkaadó közt fennálló állapotokra is. 
Amely állapotokat egyes munkaadók rózsás 
színben igyekeznek feltüntetni, feledve azt, 
hogy ezen rózsaszín a szomszédház tüzé
nek visszfénye.

Nos hát tisztelt uram, önt is azok közé 
számítom, akik soha sem azt vallják, amit 
látnak, hanem azt vallják, ami érdekeikkel 
nem ellentétes.

Bár nehéz feladat nyugodtságot színlelni, 
amidőn szomszédunk háza é g ; azonban 
önöknél minden a magánérdek mezébe 
van burkolva és igy még ez is érthető . . . 
Azért lehetséges hasonló ellentmondás és 
csak azért, hogy véleményeik igazolására 
valamit felhozhassanak.

Hát politikának ez is politika, azonban 
erre van egy jellemző kifejezés a minősítést 
illetőleg.

Látjuk azonban, hogy önt is megtévesz
tették, azok a mesterséges utón előállított 
természetellenes tünetek, amelynek hátteré
ben egy őrjöngő akarat feszítsd meg-et 
kiállt!

Ön és társai azt igyekeznek feltüntetni, 
hogy béke van, nyugalom van. És ezt oly 
határozott formában állítják, hogy végre ez 
állítást illetőleg felülnek önönmaguknak . . .  
és elfelejtik, hogy a hamu alatt tűz 
lappang, amely egy nem várandó időben 
lángra lobbanhat!

Hogy nyugalom van, erre nézve azt 
hozza fel bizonyítékul, hogy a kutyaólban 
be lett szüntetve a rendőri felügyelet! . . . 
Azonban nagy szerényen elhallgatja azt, 
hogy 50—60 ember deputációzik Gárdonyi 
őfelügyelőségénél a kutyaóli állapotok tart
hatatlansága miatt. Valljuk be őszintén, itt is 
más körülmény játszott közre, tudniillik az 
1800 korona évi megtakarítás.

Önök elakarják hitetni, hogy a béke 
munkások és munkaadók részéről jó időre 
biztosítva van . . . Pedig hát ezzel szemben 
könnyű megállapítani a tényt, hogy nincs 
béke, mert a békének ára is van és ezzel 
még önök tartoznak a munkásaiknak.

A munkásság osztályrésze nem a béke, 
hanem a harc, amelylyel érdekeit napról- 
napra, lépésről-lépésre viszi előre. Azonban 
ez természetes is. Hisz még arra nem volt 
példa az életben, hogy a munkaadók önként 
nyújtottak volna előnyöket a munkásaiknak 
s ami eredményt az osztályharc alapján 
álló munkásság felmutatni tud, az mind 
csak s z í v ó s  és összetartásában gyökeredző 
harcok eredménye . . .  A munka csak fegy
verszünetet ismer, amikor is sorait és erejét 
növeli. Ha ön ezen fegyverszünetet béké

nek látja, úgy biztosíthatjuk, hogy egy óriási 
csalódást már is feljegyezhet naplójába.

Ne essünk tehát szélsőségekbe tisztelt 
uram, maradjunk meg inkább amellett, hogy 
a béke be van ecetezve és nagyon is savanyu 
valami válik belőle. De hát ezt bízzuk a 
jövőre, inkább maradjunk az aktuálisabb 
kérdéseinknél.

Ön azt állítja, hogy a munkaadók atyai- 
lag gondoskodni óhajtanak a munkanél
külieken . . . Szépnek szép ezen eljárás, 
azonban jellemző is.

Ez az eljárás hasonló az egyszeri ember 
esetéhez, aki, hogy valamit el ne felejtsen, 
csomót kötött a zsebkendőjére. Azonban 
később elfeledte, hogy miért kötött csomót 
és megnyugodott abban, hogy ismét fel
bonthassa. Önök is igy vannak a munka- 
nélküliekkel . . .

Teremtenek egy óriási munkanélküli 
anyagot s végre kiderül, hogy csak azért, 
hogy legyen módjukban rajtuk segíteni. 
Igyekeztek felcsőditeni a vidék minden 
salakját, elhelyezni a leggyatrábbat is ; 
gyártani a kávéssegédeket Gárdonyi-féle 
30%  alapon lehetetlenné tenni az itteni 
munkaerő érvényesülését, családos em
bereket kiüldözni évtizedes otthonukból, 
mosolyogva végig nézni a kutyaóli korláton 
keresztül azt az irtóztató nyomort, amely a 
kétségbeesésbe kergeti a kávéssegédek 
százait és végül alamizsna koncot dobni 
közéjük . . . Nesztek rágódjatok!

Nem urak! A kávéssegédeknek nem kell 
alamizsna abból a kézből, amely egyúttal 
ostort szorongat. . .  Ez állatias mezből már 
kivetkőztek a kávéssegédek . . .  És ha akad
nak is egyesek, akiknek gyomruk elnyomja 
az öntudat szavát, azért élve marad az a 
fojtó vágy, hogy az önök atyai körmeik 
közül megszabadulhassanak.

Mi tehát nem hirdetjük a békét, de har
colunk érte. Tesszük ez még azok érdeké
ben is, akik a jelenben elég gyávák és 
türelmesek be nem látni helyzetük tarthatat
lanságát. Akik még mindig várják, hogy az 
önök sültgalambja lesz oly kegyes a szájukba 
repülni; pedig hát mi megállapítjuk, hogy 
az önök galambjai csak önök felé tudnak 
repülni. És mi mégis harcolunk értük — és 
értelmezni tudjuk együgyüségüket, mert hát 
ez is a természet adománya: az igaz, hogy 
visszaélni azért nem kellene vele —, har
colunk mindaddig, mig jogaink teljes bir
tokába nem jutunk! Hagyjuk tehát a békét 
nyugton, mert az önök által hirdetett béke 
utjai a temetőbe vezetnek. Mi pedig élni 
akarunk!

Meg nem érthető tehát a béke vég- 
elgyengülésig való hangozgtatása akkor, 
amidőn tetteikkel harcot provokálnak! Mert 
meggyőződésünk szerint önök eddig min
denben a béke ellen dolgoztak, azonban 
minden alkalmat megragadnak arra, hogy 
tetteiket a béke színes köpenyébe burkolják.

Azonban itt az ön kijelentéseire támasz
kodunk, amidőn a kutyaóli állapotokról 
kapcsolatban egyet-mást elmondunk.

Ön elismerte azt, miszerint önök sincse
nek mindenben megelégedve a közvetítő 
működésével, sőt tovább ment és kijelentette, 
miszerint a jelenbeni állapotokon igyekezni 
fognak változtatni; azonban ön azt hiszi, 
hogy ezen hibák személyek révén kelet
keztek, mi azonban tudjuk, hogy ez a rend
szer hibája.

Ön is vallja azt, hogy ezen intézmény 
nem felel meg hivatásának úgy a munka
körét illetőleg, valamint azért sem, mert 
tulmértékben igénybe veszi önöket anyagi
lag, amire bizonyítékul szolgál a 3600 kor. 
évi deficit. Ön ezen deficitet annak tudja 
be, hogy nagy a nemtörődömség a kávésok 
közt ezen intézménynyel szemben és csak 
egy töredéke hajlandó ezen intézmény anyagi 
támogatására, mi azonban kimutathatjuk, hogy 
azért van ez igy, mert a kávésok 70°/»-a 
üzletére való tekintettel nem veheti igénybe 
a közvetítőt és igy érthető, hogy nem is 
hajlandó fizetni.

A fiaskó tehát e téren nyilvánvaló. Hosszú 
próbálkozás tapasztalatai állnak önök előtt
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s láthatják, hogy óriási feladat mások munka
erejével szabadon rendelkezni. Meg lehet 
állapítani azt is, hogy csak egyet értek el 
ezen intézménynyel, azt, hogy ma-holnap oly 
állapotok vetődnek felszínre ezen intéz
ménynyel kapcsolatban, hogy lehetetlen 
lesz a felkorbácsolt szenvedélyeket medrükbe 
visszaszorítani.

Felvetjük ezt, nehogy bennünk keressék 
majd a bűnbakot. Mi eddig akarattal enged
tünk időt arra, hogy önök belássák, mi
szerint a közvetítővel törököt fogtak . . . 
Azonban még egy kérdéssel kell foglal
koznunk.

Ön azt mondja, hogy mindez azért van 
részint, mert két közvetítő van, amelyek 
ellentétesen működnek. Ön szerint az volna 
a megoldás, ha mi a közvetítést beszüntet
nénk, igy nem volna akadálya a kollektív 
szerződésnek sem s ennek fejében önök 
bizonyos ellenőrzési jogot engednének . . . 
Erről azonban szó sem lehet, mert reánk 
ezen jelen állapot 90%-kal kedvezőbb.

Ha tehát ez a béke feltétele, akkor meg
állapíthatjuk, hogy minden ilyen kísérlet 
meddő. Akkor inkább az egyéni szerződések
kel folytatjuk a harcot, amely ha nem biztosit 
bennünket teljes győzelemről egyelőre, 
azonban egy bizonyos, hogy ez az ut vezet 
az általunk óhajtott békéhez.

Több őszinteséget tehát, uraim, és igy 
még megmarad annnak a lehetősége, hogy 
a kölcsönös tapasztalatok nyomán szak
mánk egy biztosabb révbe jut a jelen har
cok színteréről.

KRVÉSSEGÉDEK ROVRTfl
b I ■    I -!■■■...........- ......... . ............... — —— <

C saládi esté ly . A kávéssegédek vigalmi 
bizottsága tisztelettel közli a szaktársakkal, 
valamint hozzátartozóikkal, hogy december 
hó 7-ikén (szerdán) egyesületi helyiségünk
ben kedélyes családi estélyt tart. A lap 
utján is kéri a vigalmi bizottság az érdeklő
dőket, tekintve a fontos célt, amelyet a 
mulatság tiszta jövedelme szolgál, segítsék 
a vigalmi bizottságot ezen fontos misszió 
teljesítésében. Tekintve azt a gazdag pro- 
grammot, amely az estélyt betölteni fogja, 
már eleve is a siker reményével tekintünk 
ezen mulatság elé. Műsor után természete
sen tánc következik. Belépti dij nincs. 
Kezdete este 7 29 órakor. Felülfizetéseket 
szívesen fogad a munkanélküliek alapjára 
és nyugtáz a vigalmi bizottság.

KÁVÉFŐZŐK és komyhrlegémyek 
ROVRTfl

A h elyzet. Ha végig megyünk Budapest 
főbb utcáin és látjuk azokat a szép, fényes 
kávéházakat, amelyek a fény, pompa és 
kényelemre vannak berendezve, önkén
telen is eszünkbe jut, hogy kívülről nem is 
gondolná senki, hogy ezen fényes üzletek
nek van része valamelyik léghuzatos sarok
ban, ahol szintén emberek vannak, akik a 
nyomorral küzdenek. Ez a hely a konyha, 
ahonnan az egész üzlet lebonyolitódik; ez 
a kis lyuk a kávéfőző- és konyhalegény 
műhelye, ahol kora reggeltől estig és esté
től reggelig szívja magába a gőzt és füstöt, 
levegő helyett, amely a tüdejét teszi tönkre. 
Ott állnak a léghuzatban, amelytől a csuz, 
reuma, köszvény betegségébe esnek és 
fiatal korukban nyomorékká válnak. Ilyen 
munka elvégzésért, ha kérik a munkaadót, 
hogy fizessen valamivel többet, akkor a 
kávés ur megharagszik, kidobja őket. És 
erről az a kényelmet élvező közönség nem 
tud semmit, nem ismeri azt a gyilkos leve
gőt, amit ők magukba szívnak, mert bent 
a teremben, a fényes kávéházban a villa
nyos szellőztető kihúzza a rossz levegőt. 
A kávéfőzők tudják és tudják a kávés urak 
is, hogy ez igy van. Hát ha ők most arra 
törekszenek, hogy addig, mig munkaképe
sek, ne legyenek kitéve a nélkülözésnek, 
hanem munkájuk után tisztességesen meg
élhessenek, ez talán még sem lehet igaz
ságtalan követelés.

Ha most a munkaadókban is meg volna 
a munkásaik iránti jóakarat a kapzsiság 
helyett, nem-e lehetne ilyen ügyeket béké
sen, mindkét fél megelégedésére elintézni? 
Szükséges-e ilyen igazságos követelést harc
cal megszerezni? Ha a kávés urakat nem 
a rohamos meggazdagodási vágy vezérelné 
és nemcsak a zsebüket néznék, elismernék, 
hogy azok a konyhában dolgozó kávé
főzők és konyhalegények, akik reggeltől 
estig, estétől reggelig izzadnak abban a 
forró, huzatos, gyilkos levegőben, amely 
tönkre teszi a szervezetüket, tüdejüket, 
mennyiben járulnak hozzá az Ő vagyonuk 
gyarapításához és ha ezeket a szerencsétlen 
páriákat nem kihasználható anyagnak, de 
munkásoknak tekintenék, akkor önmaguktól 
kellene a kérésüket megadni. De az urak 
ezt nem akarják megérteni és éppen ez 
fogja a kávéfőzőket és konyhalegényeket 
arra késztetni, hogy egyesüljenek, hogy 
együtt védekezni tudjanak. Pedig egy kis 
jóakaratot a kávés urak a munkásaik iránt 
is tanúsíthatnának.

Ti pedig szaktársak, akik nem vagytok 
annyira felvilágosodva, hogy megértenétek, 
hogy hol van a helyetek, majd felvilágosit 
benneteket a kávés urak bánásmódja, majd 
megérteti veletek a nyomor és az éhes 
gyomor. Ameddig ezt megértitek szegény 
Jánosok, csak hallgassátok a durva, ember
hez nem méltó sértéseket. Ezt érdemlitek 
m eg!

A budapesti kávéfőzők dalkara
november hó 27-én tartotta meg az első 
kedélyes estélyét, amely minden tekintetben 
jól sikerült. Jól mulatott a kabaré-előadáso
kon a megjelent szép közönség, különösen 
sokat kacagtak «Az utolsó két korona» 
előadásán. Az elismerésből, tapsokból bő
ven kijutott a szereplőknek. A kávéfőzők 
dalkara is kilett magáért, szép dalaiért a 
tapsokból neki bőven jutott. A kedélyes 
estélyen a következők voltak szívesek felül
fizetni : Grünwald Albert 2’—, Pajor Lajos 
2*—, Martholen József 2 —, Balga Margit 
kisasszony 2'— , Pozsárnig Jánosné 2'— , 
Korák János 3*—, Bede Sándor 1*—, Veni 
István 1*—, Reszler Géza 2*—, Grosz N. 
2'—, Reisz József 1*—, Makrai József 2#—, 
Galsi István P —, Száraz László 2*—, Duni 
Gusztáv 2'—, Keresztúri Ferenc 2*—, Földi 
János P —, Rebeles Simon L—, Krausz 
Ignác — ‘30, Krizs Gyula -7*40, Sándor 
György —-50, Grünwald Ödön —-40, 
Dávid Teréz —*30, Tömör József —*50, 
Bedner György —*60, Szeleczki Imre —*40 
korona. A felülfizetésekért ezúton mond 
köszönet a dalkar nevében

Száraz László, elnök.
Felszólítjuk a szaktársakat, hogy 

akik az egyesületi járulékaikkal hátralékban 
vannak, rendezzék ügyeiket, ellenkező eset
ben az alapszabályok értelmében tagsági 
jogaiktól elesnek és mint uj tagok vétet
nek fel.

Ismételten tudatjuk a szaktársakkal, hogy 
november elsejétől kezdve egyesületünk
VII., Dohány-utca 30. sz. alatt, a Kazinczy- 
utca sarkán levő házban működik.

Hivatalos órák: reggel 8-tól 12-ig, délután 
2-től 7-ig. Telefonszám 1400. Az elnökség.

F elü lfizetések . A kávéssegédek utolsó 
mulatságán a következő felülfizetések tör
téntek: Törley-cég 20’—, Littke 10*—, Fodor 
kávés 4 ‘—, Stern Ignác kávés 3’— , Singer 
Testvérek 5’—, Hajduska Rezső kávés 5’—, 
Czillik borbély 3*—, Baán Jenő ur 4*—, 
Berson ur P —, Deutsch Béla P—, Szala- 
minka János 2-—, Klein Samu 2*—, Földy 
Imre P—, Kovács Géza P —, Kessey Flóris 
2'—, László Sándor 2*—, Győrfy József 
5*—, Weisz Miksa —*50, Gilli János 1.—, 
Gombos Imre P—, Haar Gyula P—, 
Révay F. —-50, Harsányi I. P —, Ferenczy 
P—, Lang Mihály 2*—, Schwarz Márton 
P—, Braun Vilmos P—, Földes Dezső 
10’—, Reissmenn Engel kávés 5*—, Stein- 
berger Dezső 3*—, Varga Albert 2*—, Bauer 
Ferenc 2*—, Rényi József né P—, Weisz 
Jakab —-40, Schwarz Zsigmond P —, 
Gronich Lajos P —, Ortopán Traján —*40,

Jellinek Ede P— korona. Összesen 10770 
korona. A felülfizetésekért ezúton mond 
köszönetét

a vezetőség és a vigalmi bizottság.

Szerkesztői üzenetek.
Sch. L., London. Becses levelét vettük és ez

úton tudatjuk, hogy ügyében eljártunk. Tagkönyvét 
postán fogja megkapni, azonban levél is megy.

W. D., Budapest. Sajnálattal tudatjuk, hogy be
küldött cikke a jelenben nem aktuális, eszerint 
közzétenni nem volt módunkban. A cikket hagyjuk 
alkalmasabb időre.

K. I., Budapest. Kérelmét nincs módunkban 
nyilvánosságra hozni, az ily panaszok különben is 
a betegsegélyző pénztár igazgatósága elé tartoznak. 
Ott tegyen lépéseket.

W., Kassa. Elismeréssel vagyunk a kassai pincér
mozgalom iránt és tehetségünk szerint támogatjuk 
is. Egyelőre azonban mást nem tehetünk, minthogy 
lapjainkat pontosan küldjük cimükre. Alkalmi cikk
nek szívesen adunk helyet lapunkban.

Felelős szerkesztő: Hanisch Pál,
Kiadja: a lapbizottság.

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, V ili., Conti-utca 4.

Nyílt tér.
Szaktársak ! Az alanti cégek a dugókat beváltják

| Piper-Heidsieck | -------~  50 fillér
VIII., Népszinház-utca 23.
Törley.........  ............. - — 10 fillér.

A TÖRLEY-cég a dugókat 10 fillérért váltja be. 
Szaktársak ! Ajánljátok mindig a Törley-pezsgőt, mert 
a Törley-cég is pártfogolja a pincérséget.

A Krondorfi savanyuviz a buenos-airesí 
kiállításon. Az Argentiniában összes savanyuvizei 
között legismertebb és legelterjedtebb Krondorfi 
savanyuviznek a buenos-airesi bizományosai az 
cExposition dér Higiene 1910  ̂ saját pavillont épít
tettek, ahol a Krondorfi vidék szokásához öltözött 
elárusitónők a közönséget Krondorfival szolgálják. 
A Krondorfi, mely az eddigi kiállításokon, ahol 
részt vett, mindig a legelső dijat elnyerte, most is 
a buenos-airesi kiállításon Hors concours* állítta
tott, mivel a Krondorfi bizományosai a jury tagjai is.

Most a nedves idők beálltával a meghűlések napi
renden vannak, ezen előkelő Krondorfit kiváló nyálka- 
oldó szernek ajánljuk, ennek meglepő eredményé
ről mindenki meggyőződhet.

H A G G E N M A C H E R
kőbányai és budafoki sörgyárak r.-t.

K Ő B Á N Y A ,
Halom-utca 27. (Telefon-szám : 5 2 -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.)
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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

valódi F ra n ck  kávépótlékot
ládikákban, a kávét megjavító, legkiválóbb szernek ismérik el.

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

Első magyar részv. serfozode. I
Gyártelep és központi iroda: Kőbánya. H

Telefon-szám : 5 2 —60. B

Városi iroda: Vili., Esterházy-utca 6. B
Telefon-szám: 52— 59. B

Palackser osztálya : X. kerület, Kőbánya. B
Telefon-szám: 56— 58. | | |

ÍbS s Í p ÍÍűnIx^
O d i t — g y ó g y í t .
Budapesti fő ra k tá r: III., Eötvös-utca 4 4. Telefon BG-35.

1 Pl P E R - H E I D S I E C K  |

E ls ő re n d ű  
| f r a n c i a

p e zs g ő .
Magyarországi vezárképviselöje: Felner Károly, 
Budapest, Vili. kerület, Népszinház-utca 23. sz.

Telefonszám: 82— 72.

— — —

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

PINCÉR-CIPŐK
c s a k is

Serény isioindnál
1910. é v i  m á j u s  h ó n a p t ó l
Budapest, VII., Erzsébet-körut 44
kaphatók. Számos elismerö-levél bizonyltja a cég szolid 
kiszolgálását. Állandó nagy választék kész ü z le ti és 
m in d en n em ű  c ip ő k b e n . Egy levelezó'-lapon kérem 
szives értesítését és azonnal szolgálok. Vidéki megrende
lések utánvétel mellett a legpontosabban eszközöltetnek.

■

Fopincérek Édékszöviezele
Budapest, VI., PodmoniczHv-utca 19.
i  T e l e f o n  24— 94. ©

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.

Minerva-kávéház
Budapest, VII, Király-utca 23, Kazinczy-utca sarok. 

Tulajdonos H a j d u e k a  R e z s ő ' ,  kávés.

A hövéssegédek állandó ta l ló z ó  helye!!!
Kitűnő italok. Pontos kiszolgálás.

=  Esténként elsőrangú zenekar hangversenyezik. =

A K11V -M
szénsavval telített ásványvize hasz
nos ital étvágyzavaroknál és 
emésztési nehézségeknél. A leg
tisztább és legegészségesebb asztali 
és borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. 
Ha külföldi vendéglőben megfordul, 
szintén kérjen K ristály -forrás  

ásványvizet.
Kívánatra szénsavmentes töltést is 

szállít a

S if . L a h ó i s í ü r n  K ifv il l i la f  R .-I . B u dán .

bar, ptzsgőkőz legjobb Kai. Orvosilag ajánlva n M  I 
- arálkaotdó éa bagybajtá batáta. I
A fisaiéit pincér araknak reklámdolgokat, po- I 

harakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, ha le- I 
vélileg fordáinak a magyarországi főraktárhoz, I 
V., Zcltáa-ctca 10. Telefon 34—78. I
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