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Sárgaláz.
(sch) A kávéssegédek szociális szerve

zete ellen másodízben megkísérelt sárga
mozgalom is eljutott oda, ahova érdemei 
következetesen juttaták: a megsemmisü
lésbe. Egy cseppet sem lepett meg bennün
ket ezen előre megjósolható esemény, mert 
mi, akik néha gondolkodni is szoktunk és 
igy a viszonyokból és a felszínen levő 
állapotokból előre tudunk következtetni, 
tisztában voltunk azzal, hogy a sárga
mozgalom nem érvényesülhet ott, ahol a 
szakma viszonyai rendezetlenek, ahol a 
szakmai állapotok züllöttek, tehát ott, ahol 
az elfajult viszonyok folytán ellenállásra 
van a munkásság kényszerítve. Mert mi 
szüli meg a szociális mozgalmat? Minden 
alkalommal a rossz viszonyok és ezáltal a 
munkásságnak azon törekvése, hogy sor
sán javítson. Vájjon célja-e ez a sárga
mozgalmaknak is ? Ugyebár nem. A sárga
mozgalmak rendszerint a munkaadók támo
gatásával létesülnek és ez magában kizárja 
azt, hogy munkásérdeket istápolhasson, 
ezzel a munkaadók érdekei ellen cseleked
jen. A sárga-mozgalom célja mindenkor 
azonos a munkaadók céljaival: lehetetlenné 
tenni, avagy gyengíteni a szociális szervez
kedést. Hogy ez meddő valami, azt épp a 
mi sárga-mozgalmaink bizonyítják legeída- 
tánsabban. sárga-mozgalmaink —
amelyekről megállapíthatjuk; hogy kevés 
vizet zavartak — egyesek jóhiszeműségé
ből létesülhettek.

Egy érthetetlen mozgalommal tehát 
szegényebbek a kávéssegédek, azonban 
gazdagodtak egy újabb tapasztalattal, ame
lyet még javukra fordíthatnak, mert ezen 
tapasztalatok megtanítanak mindenkit arra, 
hogy nem szabad a munkaadók szép Ígé
reteire építeni még akkor sem, ha ezt ön
álló szervezettel kapcsolatban tesszük is meg.

A mai társadalmi viszonyok közt csak az 
olyan munkásszervezetnek van létjogosult
sága, amely céljául tűzi maga elé a munkás
érdekek védelmét és csak olyan mozgalom 
állandó, amely tisztában van azzal, hogy 
munkás- és munkaadóérdeket nem lehet 
egy kalap alá hozni, minthogy a tűz a 
vizzel nem egyesithető. Hogy mindezek 
után mégis akadnak könnyelmű vállalko
zók, ez mindenkor személyi motívumokkal 
hozható kapcsolatba, természetesen a köz
érdek sutbadobásával és annak rovására.

Erős a reményünk, hogy a sárga kudar
cok végre kijózanították a kávéssegédeket 
a fejetlen és céltudatlan mozgalmakból és 
nem lesznek kaphatók testvérárulásra. Hisz- 
szük, hogy nem fognak többé felülni Upo- 
rék hangzatos ígéreteinek, amely Ígéretek 
csak félrevezetésre és a jogokért és elő
nyökért harcoló vörös szervezet gyengíté
sére vannak szánva. Mert ez utóbbi sárga
mozgalom megalakulásakor is történtek 
Ígéretek, még pedig túlzott mértékben. 
Többek közt odaígérték a munkaközvetítőt 
is, kilátásba helyezték a kollektív szerző
dést, Ígéretet tettek béremelésre; ezzel 
szemben csak egyet akartak: a vörös szer
vezet letörését. És hogy erre nem látnak 
garanciát, hát nem nyújtanak a sárgáknak 
semmit, de ha sikerült volna a vörösek le
törése, nos akkor — ismét nem adtak volna 
semmit. De hisz ez természes is és csak 
a felületes gondolkodók hihetnek az ilyen 
ígéreteknek.

Most tehát kávéssegédek, akik úgy er
kölcsi, valamint anyagi áldozatok árán 
szerzett tapasztalatokkal rendelkeztek, szűr
jétek le magatoknak az igazságot és látni 
fogjátok, hogy csak egy erkölcsi alap van, 
amely egyben anyagi előnyökhöz is juttat 
és ez nem más, mint saját érdeketek vé
delme. Lássátok be, hogy itt a helyetek 
sorainkban, itt, ahol érdekeitek védelemre 
találnak, itt, ahová benneteket a munkás
becsület utal. Ne tekintsétek a vörösöket 
ellenségeiteknek, mert ha az utaink elága- 
zódtak is egymástól, van egy pont, ahol 
találkozhatunk: ez a közös sors, a közös 
érdek, a közös támadásokkal szemben a 
közös védelem.

Legyünk egygyé, mint voltunk nemrégen, 
egyesüljünk egy eszme körül, hiszen a 
sajgó seb azonos, orvosszereink meg
egyeznek, teremtsük meg hozzá a kölcsö
nös megértést, a kölcsönös megbecsülést 
és akkor büszkesége leszünk a munkás
társadalomnak. Ha ezt nem tesszük, akkor 
önmagunknak vagyunk ellenségei és saját 
érdekünk sutbadobásával bizonyítjuk gyarló
ságunkat és emberi fogyatékosságunkat. 
Egy reményteljesebb kornak hajnala dereng 
szemeink előtt. Nyilatkozzatok, velünk 
vagytok-e vagy ellenünk ?

SZEM LE.
K enyérm orzsák. A Budapesti kávés- 

ipartársulat december hó 15-én megjelent 
lapszámában olvastuk, hogy a kutyaólba 
beütött — nem az a bizonyos valami, 
amitől úgy retteg jninden természetalkotta 
lény — hanem a paradicsomi állapot. 
Most már olyan állapotok következnek be, 
hogy az oroszlán nem bántja a kecskét, 
a macska szaladni engedi a félénk kis 
egérkét, a majom együtt konyakozik 
gárdonyival, az őslénynyel stb. És mind
eme változás azért, mert a kávésipartársulat 
pályázatot irt ki segélyekre a munkanélküliek 
részére.

Rajta tehát, kávéssegédek, itt az alkalom! 
A sok millióból, amelyeket munkáskezetek 
teremtett meg, egy pár morzsa visszahull 
közétek, azonban csak azzal a feltétellel, 
ha legalább is egyszer eladtátok munka
erőtöket a kutyaól utján. Most már láthat
játok, mily jó gazda a kávésipartársulat. 
A szomszéd kutyáját kikergeti az udvarról, 
nehogy elhalássza előletek a koncot.

Hát csak rágódjatok rajta egészséggel; 
de evés közben ne feledkezzetek meg 
azokról a munkástestvéreitekről, akiknek 
önérzete tiltja az ily morzsákon való 
orgiákat.

Váljék tehát egészségetekre a morzsa, 
mert hát az egészség a főkel'eke a ki- 
zsákmányoltatásnak; mert ha nincs egész
ség. úgy nincs munkáskéz. Pedig a milliók
nak szaporodni kell.

P in cérsztrá jk  B écsben . Csak a bécsi 
lapokból vagyunk ezideig értesülve, hogy 
szerda óta 800 pincér sztrájkba lépett, rész
ben a szolgais bánásmód, részben a rossz 
munkabeosztás, valamint fizetés javításért. 
Lapunk zártáig még nem kaptunk részletes 
információt és csak kerülő utón sikerült 
annyit megtudnunk, hogy bécsi szaktársaink 
derekasan kitartanak a harc mellett és már 
eddig is 32 üzlettel sikerült jogos követe

léseiket elismertetni. Legközelebbi számunk
ban teljes részletességgel fogjuk az esemé
nyeket megírni. Felhívjuk végül a szaktár
sakat, hogy amig a sztrájk tart, Bécsbe ne 
utazzanak.

Nem zetköz] munka. A Kopenhágában 
tartott nemzetközi szocialista és szakszer
vezeti kongresszus nemcsak nagyszerű tün
tetés volt a munkásszolidaritás mellett, 
hanem gyakorlati téren is igen hasznos 
munkát végzett. Az elfogadott határozati 
javaslatok irányításul szolgálnak a szak- 
szervezeteknek és szövetkezeteknek, to
vábbá a munkásbiztositás terén működő 
elvtársaknak. A szakszervezeteket érdeklő 
határozatokat alábbiakban közöljük:

1. A munkanélküliség kérdése.
A kongresszus megállapítja, hogy a 

munkanélküliség elválaszthatatlan a kapita- 
lisztikus termelőmódtól és hogy az csakis 
ezen termelőmód megszüntetésével szün
tethető meg. A kapitalisztikus termelőmód 
keretén belül legfeljebb csak csökkenteni 
és enyhíteni lehet a munkanélküliséget, de 
megszüntetni nem.

A kongresszus követeli a munkásoknak 
a munkanélküliség esetére való biztosítá
sát, a termelőeszközök birtokosainak teher
viselésével és a munkások önkormány
zatával.

A munkásosztály képviselői követeljék a 
hatóságoktól:

1. A munkanélküliségre vonatkozó pon
tos és rendszeres statisztika felvételét.

2. Kielégítő szükségmunkálatokat, a szak
egyesület által elismert, érvényben lévő 
bérek mellett.

3. Válságok esetén a munkanélküli pénz
tárak rendkívüli támogatását.

4. A nyújtott támogatás nem csorbíthatja 
a munkások politikai vagy más jogait.

5. Munkaközvetítő intézmények támoga
tását, ha azokban a munkásság érdekei és 
szabadsága megvédetnek.

6. Törvényhozás utján a munkaidőleszál- 
litást.

7. Addig is azonban, mig a munkanélküli
ség esetére való biztosítás bekövetkezik, a 
szakegyesületi munkanélküli segélyezésnek 
anyagi támogatását, anélkül azonban, hogy 
ezen támogatás valamely irányban a szak
egyesületek függetlenségét befolyásolhatná.

2. Szakszervezeti egység.
A kopenhágai nemzetközi szocialista 

kongresszus megújítja Stuttgartban hozott, 
a párt és szakszervezetek viszonyait szabá
lyozó határozatát, különösen abban az 
irányban, hogy a szakszervezetek egységes- 
sége minden országban szem előtt tartandó, 
miután ez előfeltétele a kizsákmányolás és 
elnyomatás elleni sikeres küzdelemnek.

Többnyelvű országban a szakszerveze
teknek eleget kell tenni a tagok nyelvi és 
kulturális igényeinek.

A kongresszus kijelenti továbbá, hogy 
minden kísérlet, amely az egységes, nem
zetközi szervezeteket nemzeti, külön ré
szekre kívánja osztani, a nemzetközi kon
gresszus határozatával ellenkezik.

A nemzetközi szocialista iroda és a szak- 
szervezetek nemzetközi titkára felhivatnak, 
hogy a közvetlenül érdekelt felekkel lépje
nek érintkezésbe és a szocialista testvéri
ség szellemében egyenlítsék ki a felmerült 
viszályokat.
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3. Munkástörvényhozás.
A tőkés termelési rendszer fejlődésével 

fokozott munkáskizsákmányolás olyan álla
potokat teremtett, amelyek a törvényhozás 
beavatkozását a munkások életének és 
egészségének védelmére sürgősen szüksé
gessé teszik.

Egyik országban sem olyanok a védtör- 
vények, hogy csak megközelítően is meg
felelnének annak, amit a munkások érdekei 
sürgősen kívánnak és amit az ipar károsí
tása nélkül meg lehet adni.

A kongresszus emlékeztet a munkásvéd- 
törvényhozás ügyében általánosságban már 
1889-ben tartott párisi nemzetközi kon
gresszus következő határozataira:

1. Napi 8 órai munkaidő;
2. 14 éven aluli gyermekek tiltassanak 

el az ipari munkától;
3. az éjjeli munka eltiltása, kivételt ké

peznek oly üzemek, amelyeknél az éjjeli 
munka technikai, vagy közegészségügyi 
okokból elhárithatlan ;

4. hetenként 36 órai megszakítatlan 
munkaszünet;

5. a truckrendszer megszüntetése;
6. az egyesülési jog biztosítása;
7. az ipari és mezőgazdasági üzemek 

hathatós felügyelete a munkások által vá
lasztott egyének által.

A kongresszus megállapítja, hogy a lé
tező munkásvédelmi és munkásbiztositási 
törvények nem felelnek meg az épp úgy 
szükéges, mint jogos igényeknek. Különö
sen a mezei munkások teljesen védtelenek. 
Ezen a téren csak a munkások kitartó küz
delmével lehet több. t elérni.

Ezért felszólítja a kongresszus valamennyi 
ország munkásait, hogy erélyes agiíációval 
törjék meg az uralkodó osztályok ellent- 
áüását és osztálytudaíos szervezkedéssel 
vívják ki a hathatós munkásvédelmet.

4. Szövetkezeti ügy.
Tekintve, hogy a fogyasztási szövetke

zetek nemcsak tagjaiknak nyújtanak anyagi 
előnyöket, hanem a közvetítők kiküszöbö
lésével és a saját üzemben való termelés
sel a munkásosztályt erősitik és a munkás
ságot saját ügyeinek intézésére nevelik és 
ezáltal a társadalom demokratizálását elő
segítik : a kongresszus megállapítja, hogy 
a szövetkezi mozgalom önmagában nem I 
alkalmas ugyan a munkásság felszabaditá- : 
sara, mégis Itatásos eszköze lehet az j 
osztályharcnak. A munkásság mindig szem- i 
mel tartott célja az, hogy a politikai és j 
gazdasági hatalmat megszerezze avégett, j 
hogy a termelés és a közvetítés eszközeit j 
köztulajdonba vehesse és ezen célért való ! 
harcban nagy érdeke a munkásosztálynak, í 
hogy ezt a fegyvert is használja.

Épp ezért a kongresszus minden szoci
alista és szervezett munkást nyom dékosan 
felhív, hogy valamely fogyasztási szövetke
zet tevékeny tagja legyen és Hogy a szö
vetkezetekben szocialista szellemben mű
ködjék és igy akadályozza meg, hogy a 
szövetkezet, a munkásosztály szervezése és 
nevelése helyett a szocialista szellemet és 
pártfegyelmet gyengítse.

Épp ezért a kongresszus kötelességévé j 
teszi az elvtársaknak, hogy törekedjenek a j 
szövetkezetben arra,

hogy a nyereségfelesleg ne csupán 
visszatérítések alakjában jusson a tagoknak, 
hanem olyan alapokat is létesítsen, amelyek 
lehetővé teszik, hogy vagy maguk az egyes 
szövetkezetek vagy ezek szövetségei, illetve 
a bevásárló testületek szövetkezeti terme- 
melésre térin ssenek át és tagjainak neve
lésével, tanításával és segélyezésével is 
foglalkozhassanak;

hogy az alkalmazottainak munka- és 
bérviszonyait a szakszervezetekkel egyet
értésben szabályozza;

hogy üzentei minden tekintetben minta
szerűek legyenek;

az áru beszerzésénél tekintettel legyenek 
arra, hogy az áru termelése milyen feltéte
lek mellett történik.

Minden ország munkássága maga állapítja

meg azt, hogy a szakszervezeti és politikai 
mozgalmat saját eszközeivel mily mértékben 
támogatja.

Minthogy a szövetkezeti mozgalom a 
munkásosztálynak annál inkább használhat, 
minél egységesebb és nagyobb, ennélfogva 
megállapítja a kongresszus, hogy minden 
ország szocialista szövetkezeteinek egy 
egységes szövetséget kell alkotnia.

A kongresszus végül kijelenti, hogy a 
kapitalizmus elleni küzdelemben a politikai, 
a szakszervezeti és a szövetkezeti mozgal
mak között a kapcsolat minél szorosabb 
legyen, anélkül azonban, hogy ez az egyes 
szervek önállóságát veszélyeztetné.

HIVATALOS R É S Z .
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.

Pályázat. A Budapesti kávéssegédek 
szakegyletének vezetősége pályázatot hirdet 
a kör bérlői állására. Pályázatok legkésőbb 
január 15-ig nyújtandók be. Szakegyének 
előnyben részesülnek. Bővebb információ 
nyerhető a szakegyleti titkárnál, Nagydiófa
utca 3, I. ein. Az állás február hó 1-én 
betöltendő.

K öszönetnyilvánítás* A munkanélkü
liek alapjára a következők szolgáltattak be 
pezsgődugókat: Győrfy József 55, Spitzer 
Lajos 100 és 50 krondorfi dugó, Sommer 
József 17. Gombos Imre 13, Lusztig An
tal 6, Bozits János (Elií-kávéház, Újpest) 
52 darabot, melyért ezúton mond köszö
netét a vezetőség.

A Budapesti kávéssegédek szak- 
egylete 1910 május 1-től 1910 december 
29 ig a következő elhelyezéseket eszkö
zölte:

E l  h e l y e z t e t e t t

helyzetben kevés kávés tett volna meg . .  . 
ökörsége rúgott egyet volt kenyeres társain 
és talán meg sem fontolva cselekedetének 
aljasságát, frakkba bujtatta kávéssegédeit.

E tett maga aljas és undok. Azonban 
súlyosbítja az, hogy egy oly egyén követte 
el, aki saját testén győződött meg a frakk
viselés aljasságáról s annak szolgai jellegé
ről. Vagy talán provokálni méltóztatik 
Weiszberger ur? Ne feledje el, hogy ezen 
cselekedetéért, amely méltán felháborít min
den kávéssegédet, önnek kell vállalni a 
felelősséget? Azonban a gondviselés utjai 
kifürkészhetetlenek és még az ön részére 
is elrejthetett egynéhány uraságoktól levetett 
frakkot valamelyik Petőfi utcai odúban ? Ezt 
kívánják önnek boldog újévre a szervezett 
kávéssegédek.

N yálas Vezuv vagy utazás az «Astor» 
körül. Önök, szaktársak, valószínű, hogy 
a fenti cim után következtetve, egy európai 
körutazásra gondolnak a «Vezuv» és az 
«Astor» körül. Pedig nincs egyébről szó, 
mint hogy a volt «Európa»-kávés, Fodor 
Berci, «Astor» cirii alatt kávéházat nyitott. 
Azonban, ha csak ez történt volna, úgy 
sem mi, sem a kutya nem törődne vele. 
De más is történt. Ez a kis nyálas individium, 
a Béreiké megirigyelte a Vezuv-ot, amely 
eredetileg tüzet okád torkából — és ugyan
csak köpköd a kávéssegédekre. Az igaz, 
hogy nem tü z e t .. .  Sőt! De hát azért ne 
lepődjünk meg, hisz van ernyő kezünkben, 
hát védekezzünk.

A kis nyálas még a közelmúltban mun
kásfillérekből gyűjtött ezreket kamatoztatni 
óhajtván, «Astor» gyűjtőcím alatt megnyi
totta a volt Viktória-kávéházat. Megállapit- 
juk, hogy ezen üzlet 90°/o-át szervezett 
munkások képezik, dacára annak, hogy 
már megnyitás előtt kijelentette, miszerint 
munkásokra nem reflektál; tetőzve azzal, 
hogy egy szép napon azt üzente a nála 
uzsonnázó vagy tiz kávéssegédnek, hogy ő 
nem azért fektetett be annyi pénzt, hogy 
üzletéből pincér-kirakatot csináljon.

Nos hát, t. pincérek, piruljatok egy kissé, 
vagy talán inkább nevessetek a kis Béreiké 
csinjén. De nehogy szembehelyezkedje
tek a Béreiké akaratával, mert ő — ahogy 
kijelentette — nem reflektál t eátok! . . . 
Egyelőre tegyétek meg azt a szívességet 
neki és ne látogassátok az ő munkásgyülölö 
fészket. Azt hisszük, annyi áldozatot meg
hozhattok Béreiké kedvéért. Járjatok hát 
bárhová, a pénzetekért máshol becsülnek 
benneteket, de Bercikének nir.es szüksége 
filléreitekre. Mert ha bementek, kinéznek 
benneteket; de a harcával ellátott hölgyek
kel szemben ő nyálassága — amint meg
győződtünk róla — eléggé előzékeny. 
Nyugodjunk hát bele, hogy Béreiké boj
kottált bennünket, ezzel természetesen az 

| összmunkásságot Mi valószínűleg nem 
fogunk belepusztulni, hanem hogy ő hogyan 
éviekéi ki belőle, az kérdés. Maradjunk hát 
abban a tudatban, hogy a szamár rúgott 
egyet az alvó oroszlánon; hogy aztán a 
szamárral mi történt? — erről hallgat a 
krónika.

A kávéssegédek felh ivatnak , hogy 
a szabad szervezettel szembeni kötelezet1- 

! ségeiknek tegyenek eleget. Talán felesleges 
isméi telnünk azt a fontos célt,, amelyet a 
szabad szervezet teljesít. Ha a tagok a 
segédeszközöket nem bocsátják a szervező 
bizottság rendelkezésére, úgy természetes, 
hogy nem képes oly munkát végezni, 
amilyet a kávéssegédek érdeke megkövetel. 
Mert arnig az egyleti dijait közel hétszáz 
tag fizeti, addig a szabad szervezeti járu
lékokat alig fizeti 300 kávéssegéd. Hiszen 
oly csekélységről van szó, ami minden 
megerőltetés nélkül teljesíthető. Mert azt 
hisszük, heti 20 fi lért minden tag hozhat 
áldozatul, mikor ennek fejében kapja a 
lapot is, melynek előállítása nem csekély 
Összeget vesz igénybe. Felhívjuk tehát 
ismételten a szaktársak figyelmét kötelezett
ségük teljesítésére. /1 szervező bizottság.
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A kávéssegédek vigalm i b izottsága
felhívja a kávéssegédek és hozzátartozóik 
figyelmét 1911 január hó 15—20 körül 
tartandó nagy mulatságunkra, amelyet 
gazdag programm keretében és reggelig 
tartó tánccal fogunk megtartani. A vigalmi 
bizottság mindent elkövet hogy az érdek
lődő közönség igényeinek eleget tehessen. 
Az előkészületek már a jelenben folynak 
egy nagy érdeklődést érdemlő kacagtató 
bohózatra, ezenkivül intézkedések történtek 
még a legkényesebb igényeket is kielégítő 
kabarészámok megszerzésére.

Keretnek tehát a tisztelt érdeklődők, 
nyújtsanak segédkezet, hogy ezen mulatsá
gunk — amelynek jövedelme a munka- 
nélküliek alapját szolgálja, minél fényeseb
ben sikerüljön.

A mulatság napját majd röplapokon és 
a Népszavában fogjuk közölni.

Tisztelettel a vigalmi bizottság. \

---—---- ----—------ -------------*

KÁVÉFŐZŐK ÉS KONYHRLEGÉNYEK 
ROVRTR

L— ___- __ ____ — --- ~ .— J
Most, amidőn az 1910. év elmúlt, meg

állapíthatjuk róla, hogy ránk nézve semmivel 
sem volt jobb az előbbi évnél, amely szintén 
harccal és küzdelemmel kezdődött és küz
delmet hagyott maga után a kávéfőzők és 
konyhalegények részére.

Ugyanígy múlott el ez az év is. Ez is 
csak küzdelmet hagyott a jövőre nézve, de 
ebben az évben egy tapasztalattal mégis 
gazdagabbak lettünk. Ugyanis megismer
tünk néhányat a kávéfőzők közül és most 
pőrére vetkőzve teljes meztelenségükben 
itt állanak ellőttünk ezeknek az elvetemült 
embereknek a bűnei. Ezen bünük annál 
súlyosabbak, mert a múltban verték a 
judásmellüket és el akarták velünk hitetni, 
hogy ők az igazi messiások, akik a kávé
főzőket és konyhalegényeket felszabadítják. 
Oly tüzesen harcoltak a szocialista eszmék 
mellett, hogy meg tudtak bennünket tévesz
teni és ha most megkérdezzük tőlük, miért 
tették ezt. vigyorogva azt fogják mondani, 
hogy érdekből s ha megkérdeznénk tőlük 
azt is, Hogy miért szegődtek a kávésok 
mellé és miért akartak sárgaegyletet alaki- 
tarii persze, nem sikerült . miért lettek 
\  szocialista eszméknek ellenségei, amely 
eszmékért azelőtt ttizbe mentek volna 
— mert úgy tüntették fel — és végül, ha 
megkérdjük tőlük azt is, hogy miért lettek 
szaktársaik árulói, akikkel ma is azt akarják 
elhitetni, hogy a kávésok azok, akik a kávé
főző és konyhalegények sorsát nemcsak 
tiirhélővé, de rózsássá teszik és ők erről 
meggyőződtek és amit előbb tettek, az 
ravaszság volt és amit most tesznek, az is 
az. De hát mégis hogy lehet embereknek 
ennyire elvetemedni? Erre csak egy válasz 
lehet, hogy: mindent a saját érdekükben 
tesznek.

Nem kívánok arról szólni, hogy egyes ká
vésok, akik egyszersmind tagjai a kutyaszö
vetségnek és az ipartársulatnak is, hogy 
ezek milyen eszközöket alkalmaznak elle
nünk; azt sem nézzük, hogy a kávéfőzőknek 
és konyhalegényeknek mézes madzagot 
ígérnek és ezt megédesítik.egy kis munka- 
nélküli segélylyel.

De azon már igazán csodálkoznunk kell, 
hogy még ma is akadnak olyanok, elég- 
nagy számmal, akik hagyják magukat félre
vezetni és igy nem néznek a mánál tovább, 
nem gondolnak a holnapra.

Nem tudják megérteni azt, hogy ha most 
állítólag béke is van, a kávésok legaláb ezt 
mondják, akkor nekünk éppen most kellene 
arra törekedni, hogy megerősödjünk és 
mindnyájan.egy táborban legyünk.

Szükséges ez azért, hogy amikor a kávé
főzők és konyhalegények nyomora és 
keserűsége nagy lesz, akkor együttesen azt 
mondhassuk: uraim, elég volt a jóból, amit 
m künk eddig maszlagoltak és együttes

erővel, mindnyájunk jobblétét fogjuk kiküz- 
deni.

Ezért kell, hogy ne legyenek közöttünk 
olyanok, akik tudatlanságból vagy szándé
kosan a szakegyesület ellen küzdenek.

A munkások ne egymás ellen harcolja
nak, hanem együttes erővel kell mindnyá

junk közös érdekében, megélhetésünkért, 
helyzetünk jóbbátételeért küzdeni, közös ellen
ségünkkel szemben.

Ez a mi célunk, ezek megszerzése és 
kivívása parancsolja azt, hogy a szakegye
sületben tömörüljünk. Aki ebben bennün
ket megakadályoz, az áruló.

Mosi pedig térjünk rá arra, hogy kilenc 
hónap előtt kezdte meg működését egye
sületünk néhány taggal.

A vezetőségnek arra kellett szorítkozni, 
hogy a kávéfőzőket és a konyhalegényeket 
a szakegyesületbe behozza, ami nem volt 
könnyű feladat akkor, amikor a kávéfőzők 
és konyhalegények szétszórva és meg
félemlítve voltak.

Dacára ennek, mégis sikerült és na már 
az egyesületnek mégis 350 tagja van.

Szükségünk volt arra, hogy egyesületünK 
anyagilag és erkölcsileg megerősödjék, de 
feltétlen szükséges volt otthonunk meg- 

; teremtése is. Ezen célját elérte a vezetőség.
Hogy más téren nem fejthettünk ki olyan 

működést, amilyet szerettünk volna, annak 
oka az, hogy anyagilag gyengék voltunk 
és saját szaktársaink között, sajnos, többen 

I akadtak, akik az egyesület ellen küzdöttek 
■ és működésűnket megnehezítették.

Arra kellett tehát törekednünk, hogy a 
i jövő vezetőség számára előkészítsük az 

utat,, amit el is értünk, úgy hogy a februári 
I közgyűlésen megválasztandó uj vezetőség 
j nem egy pár tag, hanem egy szép számú 
' taggal rendelkező szakegylet élén fog állani 

és nagyobb erőt fejthet ki a szervezkedés 
terén.

A kávéfőzőknek és konyhalegényeknek 
pedig be kell látniok, hogy csak akkor lesz a 
szervezetünk nagy, hatalmas, ha mindnyá
ja n  együttes működési iejtünk ki szerveze
tünk érdekében.

Pelszölitjuk a szaktársakat, hogy a köz
gyűlés és az uj vezetőség megválasztása 
előtt rendezzék egyesületi ügyeiket.

Taggyűlés. 1911 január hó 20-án, dél
után 3 órakor és este 8 órakor taggyűlési 
tartunk Dohány-utca 30. sz., I. em. 21 és 
Kazinczy-utca sarkán levő egyesületi helyi
ségünkben.

Ugyanott a közgyűlés előkészítésére a 
kandidáló bizottságot is meg fogjuk válasz
tani. Kérjük a szaktársakat, hogy minél 
nagyobb számban jelenjenek meg.

A vezetőség.
É rtesítjü k  a szaktársakat, hogy a buda- 

' pesti kávéfőzők dalkara hat évi fennállása 
évfordulójának megünneplése alkalmából 
kabaréval egybekötött kedélyes estélyt ren
dé/. 1911 január 12-én, a Kávéssegédek 
Köre helyiségében, Nagydiófa-utca 3. szám.
I. emelet 9. szám alatt.

Szerkesztői üzenetek.
Szafcef/tflelíink r<-.r rifiséf/r cs szerhe.szt0.sr~ 

f/ünfc holdon újéért /> ieáu úgy szaktáesaint 
I nak , m int lapunk hirdetöinrk.
| K. Gy., Szeged. ön panaszkodik, ho j \ ■ ak- 

ipot nem küldjük c
hogy előző levelében nem helyesen irta a címei, 
j f"  lapszámunk már pontos óimén fog meg- 
érkezni.

B. K., Nagyvárad. B ses órait V tiük; k - 
szőni itt a megemlékezést. Az ismertetett dologban 
va ju' a le jobbat. Fogadja elvtársi üdvözletünket.

S. H., A id ipest. Ön ] 1 járul
kér bennünket, hogy orvosoljuk tértimét, továbbá 

j hogy kö öljük a szaklapba; Önt valószínűleg rnet 
lepi, hogy kérelme nem teljesült, azonban be keil 
látnia, hoi'.y h ■ onló ii letekben nvtu látjuk célját 

I az intézkedéseknek, mert hisz önöknek eddig nem 
I jutott vökbe az egylet támogatása. Különb m is 
I az ön panaszához hasonló szazával érkezik ho?- 
! zánk a kutyaóii üzletekből, azonban azt hisszük, 
! iogy az ilyen pa ok aa ip r su d

tők, csak i k - i lsét élni.

Felelős szerkesztő: Hanisch Pál.
Kiadja: a lapbizotiság.

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, VU!., C.outl-utca 4.

Nyílt tér.
Szaktársak ! Az alanti cégek r dugókat beváltják

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

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, ezukor- 
i betegségnél, vörhenynél és hurutos bántál- 

máknál kitűnő hatása.
T erm észeten  vasm entes savan yuviz .

Kapható ásványvizkercskeib'^-kbon ós gyógyszertárakban.

i schultes Ágost v am iv í:)i::í" r:V»Tpr m.

T. vevőinknek az uj év a lkal
mával szerencsekivánatain- 
kat és m eleg üdvözletünket 

fe jezzük ki
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TÖ RLEY ,

IJáró foglalkozásúak egészségének 
legelemibb követelménye, hogy

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

gazdaságossá teszi.

W tT  Mindenütt kapható. 
Ügyeljünk a „Pa lm a“ védjegyre.

szénsavval telitett ásványvize hasz
nos ital étvágyzavaroknál és 
emésztési nehézségeknél. A leg
tisztább és legegészségesebb asztali 
és borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. 
Ha külföldi vendéglőben megfordul, 
szintén kérjen K ristá ly -fo rrá s  

ásványvizet.
Kívánatra szénsavmentes töltést is 

szállit a

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

™iódi F r a n c k  kávépótlékot
ládikákban, a kávét megjavító, legkiválóbb szernek ismerik el.

Cs. és kir. udvari és kam arai szállító

OREHER ANTAL SERFŐZDE R.-T.
Budapest-Kőbányán.

Ajánlja kitűnő minőségű ászok-, király-, márciusi, 
kiviteli márciusi, korona- (á la piheni), maláta-, 
---------- bajor-, dupla márciusi és baksörét-------------
Különlegesség: dupla maláta kősör kőkorsókban.
Nagyobb sörm ennyiséget saját jégkocsijaiban szállit.

Pincérek figyelmébe!
Az elismert le g jo b b  és le g ta rtó sa b b

PINCÉR-CIPŐ K
csak isSM isiiiBÉil

1910.  é v i  m á j u s  h ó n a p t ó l
Budapest, VII., Erzsébet-körút 44
kaphatók. Számos elismerő-levél bizonyítja a cég szol’d 
kiszolgálását. Állandó nagy választék kész üzleti és 
m indennem ű cip őkben . Egy levelező-lapon kérem 
szives értesítését és azonnal szolgálok. Vidéki megrende
lések utánvétel mellett a legpontosabban eszközöltetnek.

# ü t t l  T iv a d a r
porcettángyáros és nagykereskedő 
• cs. és kir. udvari szállító •

B u d a p e s t, 0, Borottya-utca 14.
Saját porcellángyára: Ó-3udán.

Teljes berendezések vendéglői
és kávéházi edényekben.
3(4pes árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.
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