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Magyarországi

ELŐ FIZETÉSI ÁRA;
Egész évre 12 korona, fél évre 6 korona ' /

Kávéssegédek! Kávéfőzők!
Konyhalegények!

Folyó hó  3-án, pénteken délután óra
kor, a Concordia-étteremben (Klauzál-tér)

nagy nyilvános gyűlést
tartunk a következő napirenddel:

1. A helyzet
2. A kutyaól működése.
3. Tiltakozás a frack  ellen.
Tárgyaink fontossága megköveteli, hogy

minden kávéssegéd, kávéfőző és konyha
legény jelen legyen.

A szervező bizottság.

Struccpolitika.
(sch.) Undorítóan szánalmas a kávés

segédek egy részének — elmei fogyaté
kosságra következtethető — érthetetlen 
magatartása és vergődése, amelylyel magu
kat úgy a saját, valamint a közérdekért 
folyó küzdelmektől távoltaríják. Szánalmas, 
mert nem egyeztethető össze a józan  emberi 
fog a lm akka l; elitélendő, mert közérdek el
lenes.

Ezen félemberek kárhozatos munkája 
reánk, szervezett kávéssegédekre, mint ön
tudatos emberekre, nem lehet közönyös 
akkor, amidőn cselekvési szabadságunk az 
ilyen magatartás által korlátoltatik. Nem 
akkor, midőn mozgalmunkat, cselekvésein
ket, terveinket nem oszthatjuk kasztokra; 
nem akkor , amidőn óriási áldozatok és 
küzdelmes megpróbáltatások gyümölcseit 
egyformán élvezzük; nem akkor, amidőn 
azt látjuk, hogy szerzett jogaink és érde
keink közprédát képeznek.

Hát miért volt akkor a küzdelmes múlt, 
az évtizedes megpróbáltatás keservei, egye
sek példás önfeláldozása, a tengernyi köny 
és küzdelem, ha most egy közömbös és 
elkábult elem nemtörődömsége folytán ve
szélyek támadnak érdekeink ellen.

Nincs mentőkörülmény az illető kávés
segédek magatartására. A közöny, a tunya
ság, a nemtörődömség, a csökönyösség 
fegyvere visszafelé sülnek el és azoknak 
okoznak fájdalmat, akik eszköznek használ
ták fel azok ellen, akik igazságos javaikért 
küzdenek.

Mert kérdjük, érdemelnek-e niás sorsot, 
mint megvetést, megaláztatást, gyalázatot 
azok, akik még annyira sem emberek, hogy 
a saját jól felfogott érdekeikért odaállnának 
a küzdők sorába, amint ezt minden ön
tudatos egyén megcselekszi. És nem úgy 
cselekednének, mint a strucc, ha a természet 
villámai cikkáznak, bedugja fejét a homokba.

Küzdelmeink egén az elkeseredés villámai 
cikkáznak, mert érdekeinket veszély fenye
geti, de megállunk helyünkön, mint Sion 
hegye és nem igyekszünk a harcok kon
zekvenciái elől menekülni, hanem bátran, 
egyesült erővel állunk falanxot, amelyen 
minden kísérlet megtörik.

Mi történik ezzel szemben a kávéssegé
dek másik oldalán ? Akár a strucc, homokba 
dugják fejüket, mert sérti fülüket az igazak 
harca. Miért is ne tennék? Majd kivereke
dik — gondolják magukban — nekem és 
javamra mások. O nekik a kikapart gesz
tenye egész jól ízlik és a sült galamb se 
kutya.

Azonban mindennek van határa, még a

M egjelenik  minden hó 1-én és 15-én

mi türelmünknek is. Most már éppen elég 
volt ezen posványos erkölcsökből. Leg
alább magunkat ne áltassuk. A közmondás 
azt tartja, hogy minden zsák megtalálja a 
foltját. Itt tartunk mozgalmunkkal is. Akik 
az emberek osztályába sorozhatok, azok 
tudni fogják kötelességüket és igyekeznek 
sorainkba állni; a többi, a salak, maradjon 
kívül; ezekbői majd kialakul a puhányok 
osztálya, amely puhányok iránt nem igen 
vagyunk tekintettel, ha a véletlen a lábunk 
alá hozza. Rugunk rajta egyet, mint a ter
mészet salakján és mint a munkástársada
lom söpredékén. Majd gondoskodunk egy 
nagy és csendes erkölcsi temetőről, ahova 
nem hallatszik el életharcaink zaja, ahol 
gondolkozhatnak zavartalanul afölött, hogy 
mégis csak jobb embernek lenni, mint ge
rinctelen puhánynak.

Késedelemnek tehát nincs sem helye, 
sem célja. Itt az ideje, hogy megállapítsuk, 
kik vannak velünk, itt az ideje annak, hogy 
az egyesült támadás egyesült ellentállásra 
találjon. Aki még ezek után is gondolko
zik, az nem tud gondolkozni, ott már 
romlott az agyszerkezet.

Belátjuk, nagyon kényes és végső esz
közhöz kell nyúlni a szervezett és öntuda
tos kávéssegédeknek; azonban aki ember, 
akinek elve, meggyőződése igaz, az élni 
fog vele, még akkor is, ha a véletlen test
vérével állítja szembe. Ez a végső eszköz 
legyen egy társadalmi bojkott azok ellen, 
akik elég közönyösek aziránt, hogy belássák  
és teljesítsék kötelességeiket. Egy bojkott, 
amelynek bélyege örök szégyenként kisérje 
viselőjét.

Egy bojkott, amely hirdeti az erkölcsi 
halált azokra, akik emberi öntudatuk és 
méltóságuk sutba dobásával erkölcsi pos
ványba sülyedtek, csak azért, mert gyen
gék, hívatlanok, éretlenek voltak arra, hogy 
az élet céljait és hivatását felismerjék és 
kövessék.

Kutyaóli erkölcs.
Kávéssegédek, akik napról napra viszon

tagságokkal küzdve, bizonytalanság előtt 
állva, talán éhezve és fázva, mindennap 
megjárjátok a kutyaóli kálvária útjait és 
önmegtagadással, sértett önérzetek elnyo
másával kunyerálva, minden feltétel nélkül 
odadobjátok munkaerőtöket, gondoltatok-e 
már valamikor arra, hogy bizony ez se
hogy sincs igy jól ? . . . Gondoltatok-e arra, 
hogy amit ti most cselekedtek, azon nincs 
semmi emberi, mert cselekvésiek béklyója a  
kutyaól, mert egyéni szabadságtok és ön
rendelkezési jogotok temetőjébe jártok? . . .

Gondoltatok-e már arra, hogy munkaerő
tök felett csakis önönmagatoknak van jo
gotok rendelkezni és pedig feltétlenül. Nem 
kutyaóli ellenőrzé sszerint. Azon sem hábo
rodtatok fel, hogy ezen intézmény erő
tökre, kezeitekre nyilvános árlejtést tart. És 
ha erőtök fogytán lesz s kezeitek aláhanyat- 
lik, akkor jön az ebrud és kiver bennete
ket. Elkeseredéstekben, amidőn elnyomjá
tok magatokban a meggyőződés szavát, 
nem-e gondoltok arra az elvitázhatatlan 
tényre, hogy megérdemeltétek e sorsot?

Mert elmulasztottátok legelemibb köte
lességeiteknek teljesítését. Mert lemondta
tok önönmagatok önrendelkezési jogotok
ról, egyéni szabadságtokról. Mert odaadtá
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tok magatokat egy olyan célnak, amely a 
ti letöréstekre irányul. Munkaerőtök által 
eszközt nyújtottatok magatok ellen.

Ti azt mondjátok, hogy kenyér kellett és 
a kényszer hatása kényszeritett benneteket. 
Azt is valljátok, hogy csak időlegesnek 
gondoltátok ezt az intézményt, remélve a 
feltámadást. Hát ez logikailag érthető. Azon
ban az azóta tapasztaltak egészen mást 
mutatnak. Azt mutatják, amit mi igen jól 
megfontolva, a szervezkedési ösztön és 
meggyőződés sugalatával rólatok megálla
pítottunk. Mert nem elég az, ha az ott 
uralkodó bűnökről megállapítjuk, hogy 
megtörténtek, hanem az a kötelességünk, 
hogy azokkal karöltve, akik meg nem szűn
nek soha ezen átkos intézményt ostorozni, 
igyekszünk emberi kötelességeinknek szer
vezett munkáshoz illően eleget tenni.

Panaszkodtok, hogy a szervezet nem 
tesz a kutyaól ellen semmit, de mellesleg 
megfeledkeztek a szervezet támogatásáról. 
Panaszkodtok, hogy a legnagyobb részre
hajlás mellett folyik a kutyaóli közvetítés 
és nagy bölcsen megállapítjátok róla, hogy 
rosszabb, mint az ügynöki rendszer. Azon
ban mellesleg eltárolódtátok a szerve
zettől.

A szervezet az összességért küzd, az 
összesség jogát védi. Ezen összességhez 
vagytok ti is számítva! De kérdjük, hogy 
tehetünk-e mi az érdekeitekben valamit 
akkor, ha csak panaszaitokat halljuk, de 
nrőtöket nélkülözzük.

Nem késő még, gondoljátok meg mi 
jobb : a kutyaóli lekötöttség vagy a teljes 
önrendelkezési jog és egyéni szabadság. 
És ha már meggondoltátok, úgy számit 
rátok a szervezett kávéssegédek összes
sége.

SZEM LE.
Ó vadőkbank uzsora. Hihetetlen: ötszáz 

százalékos uzsorakam at! Erről beszél az a 
feljelentés, amelyet Scala Ferdinánd kávés 
adott be a rendőrséghez. Scala pár hónap
pal ezelőtt kávéházat vett Budapesten. 
A kávéházpn 27.000 korona adósság volt a 
M agyar Óvadék- és Leszámitolóbank m. 
sz.-nél. Ezt az adósságot vállalta Scala, 
akinek naponként negyvennégy koronát kel
lett fizetnie tőketörlesztés és kamat fejében. 
Négy év alatt törlesztődnék le az adósság 
és pedig úgy, hogy — amint a feljelentés 
mondja — a negyedik évben olyan nap is 
lesz, amikor a fennálló tartozás után kerek 
ötszáz százalékos kamatot kell űzetni. 
Scala Ferdinánd ezért büntető feljelentést 
tesz Ivády Rezső és Fenyő Ernő, a Magyar 
Óvadék- és Leszámitolóbank m. sz. igaz
gatója és titkára ellen és kéri a nyomozás 
megindítását.

Megemlítjük fentiekkel kapcsolatban, hogy 
a nevezett kávés a Damjanics-kávéháznak 
volt tulajdonosa.

K ávésönkény. Az Andrássy-uti kávé
házban történt néhány héttel ezelőtt. Brüll 
Adolfné, egy utazó felesége betért a kávé
házba, ahol a férjével kellett volna talál
koznia. A nő helyet akart foglalni egy asz
talnál, mire megszólalt Ullmann József fő
pincér.

— Ez a hely el van foglalva.
— Hát akkor majd egy másik asztalhoz 

ülök.
— Az is le van foglalva.
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Hova üljek hát? kérdezte kínos 
zavarában az asszony.

— Sehova. Az ön számára minden hely 
el van foglalva — felelte sértő hangon a 
főpincér.

A nő Kovács József kávéshoz fordult 
oltalomért, aki azonban jóváhagyta a fő
pincér intézkedését. Brüllné eltávozott. Ull
mann csufondárosan szólt a súlyosan meg
bántott nő után:

— Mehet a sóhivatalhoz porolni!
A nő tényleg pörölt, Kürt/iy büntető 

járásbiró a napokban Ítélkezett ebben az 
ügyben. A kávést háromszáz, a főpincért 
pedig kétszáz korona pénzbüntetésre Ítélte. 
Kovács és a főpincére felebbeztek.

Közöljük ezen esetet, mert egyes kávé
sok elfogultsága valóban meg nem enged
hető állapotokat akar meghonosítani, el
felejtve természetesen, hogy nyilvános helyi
ségbe bárki tetszése szerint járhat.

Ügynök lett a C ica. Weinberger Béla, 
akivel már volt alkalmunk foglalkozni 
lapunkban, úgy látszik, nem óhajt felhagyni 
jogtalan zugiigynökösködésével s valóságos 
rákfenéje lett szakmánknak. Eleinte csak a 
takarítónők és felirónők pénzére éhezett és 
zsarolta őket meg; azonban ma már a Cica 
nem fér a bőrébe — no majd rajta leszünk, 
hogy kiugorhasson belőle —, ma már a 
kávéssegédek és főpincérekre is kivetette a 
hálóját és igyekszik őket is zsarolni. És 
ezen gazságaihoz segédkezet nyújt neki 
Freudenfeld, az «Est» kávéház tulajdonosa, 
ahelyett, hogy e kétes alakokat kiebrudalná 
helyiségéből. Azonban a Cica, úgy látszik, 
biztonságban érzi magát, mert már arra 
vetemedett, hogy a lapokban hirdet főpin- 
céri állásokat, amely a következőképpen 
szól: Föpiticér 50 korona óvadékkal, éjjeli 
kávéhoz részére kerestetik. Bővebbet délután 
2 órakor Weinberger, Dohány-utca 55. sz. 
Nem tudjuk, akadt-e hurokra, azonban 
Weinberger ur vegye tudomásul, hogy az 
első beigazolt eset után szűk lesz önnek 
az «Est» és annak homálya. Különben már 
van adat kezünkben zsarolásairól, amelyhez 
bizonyítékot a megzsaroltak nyújtanak s 
remélhetőleg lesz szerencsénk nemsokára 
valahol, ahol nem tejjel traktálják az eféle 
kétes exisztenciáju cicákat.

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.

Felhívás a kávéssegédekhez. Az a
szép eredmény, amelyet a pezsgődugók 
gyűjtése által elértünk, arra kényszerit 
bennünket, hogy ismételten azzal a fel
hívással forduljunk szaktársainkhoz, első
sorban azokhoz, akik már eddig is példás 
eljárásukkal méltán vívtak ki maguknak 
elismerést és azokhoz, akiket e nemes cél 
szolgálatában a jövőre megnyerni óhajtunk, 
igyekezzenek ezen, nem is fáradságot, csakis 
jóindulatot igénylő kötelességnek meg
felelni és a dugókat a munkanélküli alap 
gyarapításához hozzánk beszolgáltatni. Az 
eddigi gyűjtőknek ezúton mond köszönetét

a vezetőség.

Egyben jelentjük, hogy az eddig be
szolgáltatott dugókért a következő összeget 
kaptuk: Törley-cégtől 74 kor. 50 fill., Louis 
Frangois-cégtől 32 kor. 20 fill., Littke 
11 kor. 80 till., Heitschek 10 kor. Összesen 
128 kor. 50 fill.

K öszönetnyüvánitás. Salvator-kávéház 
részéről a munkanélküli alapra 10 koronát 
kaptunk, amelyért ezúton mond köszönetét

a vezetőség.
*

Pezsgődugókat újonnan a következők 
szolgáltattak b e : Salvator-kávéház munkásai 
részéről 23 drb, Oyőrfy József 42 drb, 
Rottmüller Márk 26 drb, Bene Lajos Tódor 
26 drb, Kiss Mayer 20 drb, Csupka Lajos 
14 drb, Jellinek Ede 149 drb, Freund Ede

4 drb, Hölczl Ármin 39 drb, Pollak Sámuel 
7 drb, Fischmann Gyula 16 drb.

K önyvtár. Értesítjük tagjainkat, hogy 
egyleti könyvtárunk minden kedden dél
után 3-tól 4-ig áll a tagok rendelkezésére, 
amikor a könyvek kivehetők. Kérjük egy
ben a t. tagokat, a már kiolvasott könyve
ket szíveskedjenek visszaszolgáltatni. Mert 
semmiképp sem indokolt az, hogy egyes 
szaktársak heteken át tartják maguknál a 
könyveket és ezáltal gátolják az egyletet 
kulturmissziójában.

K ávéssegédek figyelm ébe. Felhívjuk 
azon kávéssegéd tagjainkat, akik a jelenben 
nem szerződéses viszonyban álló kávé
házakban dolgoznak és tagdijaikkal el 
vannak maradva, hogy alapszabályszerü 
kötelezettségeiknek annál is inkább tegye
nek eleget, nehogy esetleges munkanélküli
ségük esetén kényelmetlen helyzetbe kerül
jenek és jogaik gyakorlásában akadályoz
tatva legyenek.

A kávéssegéd ek szakegylete tudatja 
a t. tagokkal, hogy a körhelyiség bérletét 
február 1-től kezdve Fleischhauer Vilmos 
szaktársunknak adta át. A vezetőség kéri a 
tagokat, részesítsék támogatásukban, mert 
a vezetőség meggyőződése, hogy Fleisch
hauer szaktárs úgy mint szakegyén, úgy 
mint egyletünknek régi megbízható harcosa, 
méltón rászolgált a kávéssegédek bizalmára 
és támogatására.

SZ E R V E Z E T I Ü G Y E K .
A bécsi kávéssegédek harca* Már

előző lapszámunkban jeleztük, hogy bécsi 
szaktársaink harcban állanak. Azonban hiá
nyos munkát teljesítenénk, ha sorainkat a 
küzdelmek leírásával vezetnénk be, mielőtt 
vázlatos képet nyújtanánk a bécsi szak
társaink viszonyáról, ezzel kapcsolatban a 
harc előidéző okairól is. Szükségesnek lát
juk ezt azért, mert azok a küzdelmek, 
amelyeket bécsi szaktársaink folytatnak, 
az az első tüzpróba, amelyen mi már 
szerencsésen — habár nagy áldozatok 
árán — túlestünk. Bécsi szaktársainknak 
küzdelmeik és kapcsolatosan felállított 
követeléseik teljesen azonosak azon követe
lésekkel, amelyekért mi már évekkel ezelőtt 
sikraszálltunk, e szerint tehát ismerjük és 
tisztában vagyunk a harcot felidéző okoza
tokkal is.

Bécsi szaktársaink követeléseit itt ismer
tetjük :

1. Törvényes megállapítása a munka
időnek :

a) napi 12 órás megszakithatatlan pihenő;
b) megállapítása ama pihenési időnek, 

amelyben a munkás az üzletet elhagyhatja;
c) hetenként 36 órás szabadnap.
2. A tanoncvédelem törvényes szabályo

zása a szállodákban, éttermekben és kávé- 
házakban.

3. Az ezen iparban törvényes eltiltása a 
nők s gyermekek éjjeli munkájának.

4. Kollektív szerződés kötése az ipar- 
testiilettel a következő a lapon :

a) a törvényesen megállapított munkaidő 
és szabadnap;

b) minimálbér megállapítása;
c) hetenkénti fizetés;
d) az alkalmazottak részéről az üzem 

költségeihez való mindennemű hozzájáru
lás eltörlése;

é) a koszt- és lakáskényszer eltörlése;
f)  a túlórázás díjazása;
g) a fizetői rendszer rendezése;
h ) munkarend készítése, mely láthatólag 

kifüggesztendő az üzletben;
i) a szervezet és a bizalmiférfirendszer 

elismerése.
5. Ip a r t e s t ü le t i  m u n k a k ö z v e t í t ő n e k  

a  f e l á l l í t á s a  p a r i t á s o s  a la p o n .
6. Az engedély váltás kényszerének a fe l

függesztése.
7. A munkásbiztositás ügyének törvényes 

szabályozása:
a) balesetbiztosítás;
b) rokkantság s aggkori biztosítás;
c) betegsegélyezés;

d) özvegyekről s árvákról való gondos- 
kodás.

Az itt feltüntetett követelésekből látjuk, 
miszerint a bécsi szaktársaink viszonyai 
mennyire megérettek a rendezésre. Látjuk 
azonban azt is, hogy az ilyetén felállított 
követeléseket egy alig sarjadzó mozgalom 
nem képes megvalósítani. És a sikert csak 
esztendők lankadatlan harcai és a szervez
kedés képes biztositani. Ezt pedig saj
nos — bécsi szaktársaink mozgalmában 
nem látjuk. Nem látjuk azt az egyöntetű 
testet, amely ezen nehéz harcok alatt meg 
nem roskadna. Nem látjuk a biztosítékát 
annak, hogy egyhamar bekövetkezhetnék 
az ezen követelésekért való mozgalom; 
főképp azért, mert bécsi szaktársainknak 
is megvannak a maguk sárgái, a keresz
tényszocialisták, akik gátlói minden ilyen 
irányú mozgalomnak.

Azonban, habár nem jósoltunk sok ered
ményt a bécsi mozgalomnak, mégis ör
vendve konstatáljuk, hogy egyes kérdések
ben sikerült eredményeket elérni, ameny- 
nyiben 23 üzlettel megállapodást kötöttek, 
melyben követeléseiknek egyes pontjai: 
a szabadnap, 12 órás munkaidő és a heti
fizetés, érvényesültek. Azonban még egy 
sikere van ezen mozgalomnak. Az, hogy 
garanciát nyertek szaktársaink, miszerint a 
munkásbiztositás törvényes szabályozása, 
továbbá a nők és gyermekek éjjeli mun
kája ügyében már a közeljövőben a kor
mány utján tétetnek intézkedések.

Bécsi szaktársaink mozgalmából azonban 
egy tanulságot a magunk részére is leszűr
hetünk; t. i., hogy előnyösebb a parcellá
zott harc, mint az általános. Főképp, ha a 
mozgalom csak a kezdet stádiumában van. 
Azonban azt is megállapithatjuk, hogy a 
harc még ma sem szünetel és bécsi szak
társainknak, bár nem nagy, de s z ív ó s  és 
célirányos mozgalma a közeljövőben még 
meglepetéseket is hoz majd, mert arról 
értesítenek minket Bécsből, hogy az ipar
társulattal kollektív szerződés kötése iránt 
tett lépések kedvező stádiumba kerültek 
és kizárólag a munkaközvetítő intézmény 
kérdése az, amely ütközőpontot képez.

H atározat. Á január hó 19-én meg
tartott taggyűlés egyhangúlag elhatározta, 
hogy a szabad szervezeti járulék minden 
kávéssegédre nézve kötelező. Felhívja tehát 
azokat, akik még ezideig illetékeiket be 
nem fizették, hogy tegyenek eleget köte
lességüknek; annál is inkább, mert a hatá
rozat szerint a legközelebbi taggyűlésnek 
részletes jelentés teendő a fizetőkről és a 
nem fizetőkről. Ezen határozathoz hozzá
fűzzük, hogy bár erélyes lépést jelent, 
feltétlenül indokolt, mert itt csakis azokról 
van szó, akik, nem az összeg nagysága 
miatt, mert hisz a heti 24 fillér szóra sem 
érdemes, hanem értelmetlen nemtörődöm
ségből nem teljesitik kötelességüket.

KRVÉ5SEGÉDEK ROVRTR

Taggyűlésünk. A budapesti kávés- 
segédek január hó 19-én taggyűlést tartot
tak. amelyről a következőkben számolunk 
be: Győrfy elnök vagy 160 tag jelenlété
ben megnyitja a gyűlést s örömét fejezi ki 
afölött, hogy a tagok ily szép számban 
vannak képviselve; utána Hanisch titkár 
jelentést tesz az évi — vagyis május 1-től 
januárig — mérlegről, amelynek alapján 
tiszta maradvány, amely mint készpénz 
szerepel, 1421 korona 47 fillér. Azonban 
ezen bevétel állandóan gyarapszik a tag
létszám tapasztalható emelkedésével. A tag
létszám a jelenben 876, amelyből 740 ki- 
mutathatólag üzletben áll. A titkár jelenti 
még, hogy újabban 17 üzlettel létesült 
egyéni szerződés és igy azon üzletek száma, 
amely a mi munkaközvetítőnket veszi 
igénybe, 178-ra emelkedett. A taggyűlés a 
jelentést tudomásul veszi; továbbá négy 
hiányzó szervező bizottsági tagot választ, 
egyben elhatároztatott, hogy az országos 
ellentállás cimen 4 fillérrel emeli a szabad
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szervezeti járulékot, amely határozat február 
1-én lép életbe. Elhatároztatott továbbá, 
hogy február 3 án nagy nyilvános gyűlés 
tartatik, együtt a kávéfőző elvtársakkal.

K ávéssegédek nagy m ulatsága. Amint 
már előző lapszámunkban jelöltük, a vigalmi 
bizottságunk elhatározta, hogy február hó 
16-án rendezi ezévi nagy mulatságát. Tekin
tettel, hogy február 1-től kezdve kapcsola
tosan a bérlő változással nagyobbmérvü át
alakítások és renoválások történnek egyleti 
helyiségünkben, mulatságunknak tehát kése
delmet kellett szenvedni s azért történt 
ilyetén intézkedés, hogy nagy mulatságunk 
egy megnyitó ünnepély legyen. Tudatjuk 
továbbá, hogy minden tag, akinek címével 
rendelkezünk, meghívót fog kapni. Külön
ben megemlítjük, hogy jelen ünnepélyünkre 
nézve már eddig is széles arányú intéz
kedések történtek. Felemlítjük, hogy egy 
kitűnő bohózat szinrehozása van előkészü
letben, azonkívül több uj és érdeklődést 
méltán keltő magánszámok és bohózatok. 
Műsor után reggelig tánc következik. Mű
sor ára ruhatárral együtt 1 korona lesz. A 
tiszta jövedelem a munkanélküliek alapját 
szolgálja. A vigalmi bizottság már ezúton 
is kéri a szaktársak és hozzátartozóik szives 
érdeklődését.

A kávéssegédek «TestvérJség» asztal- 
tá rsaság a  január hó 27-én tartotta alakuló 
gyűlését a Rosenfeld-féle vendéglőben, 
Dob-utca, az asztaltársaság székhelyén. Az 
asztaltársaságnak már eddig 35 belépett 
tagja van. Célja az asztaltársaság tagjait 
takarékosságra nevelni, jótékonyságot gyako
rolni, esetleg tagjainak a befizetett tőkéjük 
arányában kölcsönt nyújtani. Az asztal- 
társaság 1 korona részjegy-fizetésre van 
alapítva. Az asztaltársaság minden péntek 
esie összejövetelt tart székhelyén, Rosenfeld- 
féle vendéglőben, Dob-utca, ahol is az 
érdeklődők bővebb felvilágosítást nyerhet
nek. Vendégeket szívesen lát az asztal- 
társaság.

KÁVÉFŐZŐK é s  konyhaleqények 
ROVATA

Figyelem , k áv éfő ző k ! Most, hogy el
érkezett az az idő, hogy szakegyletünk élére 
uj vezetőket fogunk választani, nézzünk 
végig a kilenc hónapi működésen, amit a 
jelenlegi vezetőség kifejtett. Helyes volt-e 
a taktikája vagy nem akkor, amikor nagyon 
helyesen megfontolva, nem a radikális esz
közöket vette igénybe, hanem ehelyett az 
anyagi és erkölcsi erő gyűjtésére fektette a 
fősulyt. Hogy ezt helyesen tette-e, efölött a 
tagoknak jogában áll igazságos bírálatot 
mondani. El kell azonban ismernünk, hogy 
a jelenlegi helyzetünkben azt az erőt, ami 
rendelkezésére állott, nagyon jól használta 
ki. Kevés erőkifejtéssel és kevés anyagi 
áldozattal elérték azt, hogy szakegyesüle
tünk, melynek kilenc hónappal ezelőtt csak 
a neve volt, de sem tagjai, sem anyagi 
ereje nem volt, ma már egy szép egyesü
letté fejlődött, úgy hogy az ellenségeink 
is elismerik, hogy hiába volt minden elle
nünk indított harc, mert a harcból győz
tesen mi kerültünk ki. Igaz, hogy vannak 
közöttünk olyanok, akik ezzel az ered
ménynyel nincsenek megelégedve, olyan 
taktikát szerettek volna alkalmazni, amely a 
múltban sem bizonyult jónak, de ezek a 
szaktársak elfelejtik, hogy a múlt és a jelen 
között valami különbség van. Ezzel mindig 
számolni kell és aki ezt nem veszi tekin
tetbe, annak a szerepfése a kávéfőzők és 
konyhalegények kárára lehet.

Tudjuk mi azt nagyon jól, hogy a kávés 
urakat, a mi munkaadóinkat nem hatja meg 
a kávéfőző és konyhalegénynek a nyomora, 
az ő feneketlen zsebjüket nem nyitják ki 
erre a célra, ha kényszerítve nincsenek rá. 
De ezt tudni kellene minden szaktársnak. 
Éppen ezért kellett nekünk a fősulyt az 
erőgyűjtésre fektetnünk és arra törekedni 
hogy a szaktársakat erről meggyőzzük és 
felvilágosítsuk és ha ezt a célt elérjük.

hogy mindnyájan egy táborban leszünk, 
akkor a jelenleg erősebb ellenfelünkkel is 
sikerrel vívjuk meg a harcot, amihez azon
ban az elmúlt pár hónap kevés volt. Tehát 
ha a vezetőség nem tudott oly eredményt 
elérni, mint amennyihez a szaktársak a 
múltból szokva vannak, azt be lehet tudni 
annak, hogy a kávéfőzők és konyhalegények 
között ma is sokan vannak, akik öntudatlan
ságukban a saját sorsuk és a szervezetük 
iránt is közömbösen viselkednek. Aki ezt 
be nem látja, az vagy tudatlanságból vagy 
rosszakaratból teszi. Mert ha eddig nem 
lehetett oly eredményt elérni, mint aminőt 
mi szerettünk volna, azért szervezkedtünk, 
hogy azt á célt, amit magunk elé tűztünk, 
szervezkedésünk és összetartásunk erejével 
cl is érjük. Mert csak úgy tud a munkás
ság helyzetén javítani, ha egymást megérti 
és összetart. Ezért kell mindnyájunknak a 
szakegyesületben tömörülni.

A budapesti kávéfőzők d a lk ara  
január 12-én, hat évi fennállásának meg
ünneplésére rendezett szép és jól sikerült 
kedélyes estélyt, ahol is a dalkar igazi 
ünnephez méltóan szerepelt. A szépszámú 
közönség igazi tapssal ünnepelte a dal
kart, különösen Wodicska karnagy urat, 
aki a kávéfőzők dalkarát ennyire tudta 
fejleszteni.

Az estélyen a következők voltak szívesek 
felülfizetni: Sólyom vendéglős 10'—, Szá
raz László 3*—, Neumann K. 5*—, Győrffi 
József 3*—, Balgáné 3*—, Papp József 2*—, 
Adler Samu 2’—, Makrai József 2*40, Czve- 
tanovics Mihály 2*—, K. E. 3-—, Kovács 
Ferenc 2*—, Pozsárnig Jánosné 2*—, Róth 
Mihály P—, Masztaler József 1*—, Papp 
György 1*—, Juhász A. 1* , Keresztúri 
1*—, Véni 1. 1*—, Farkas M. 1*—, Nagy K. 
L50, Cairo főpincére 1*30, Mokrin J. 1*—, 
Földi J. L—, Karvalics J. 1*—, Juhász J. 
1*—, László S. 2*—-, Székely M. 1*—, 
Szencz G. 1*—, Kricker J. 1*—, Keszely F. 
1*30, Sziics J. 3*—, Popovics K. L —, Tott 
K. L30, Mester J. L30, Pollák E. —‘70, 
Mócz D. —-70, Štern J. —*70, Susztermann 
J. —-70, Pettus J. —*80, Darabos P. —-60, 
Nyársik J. —*10, Galsi J. —-*60, Mokrin J. 
—■30, Komáromi A. —;30, Czifra J. —*30, 
Galin P. —*30 korona. Összesen 74*04 ko
rona, melyért ez utón is köszönetét mond 
a dalkar nevében Száraz László, elnök.

É rtesítjü k  a szaktársakat, hogy a 
szakegyesülettink javára 1911 február 23-án, 
csütörtökön este Bajlós Bertalan tánctermé
ben (Wesselényi-utca 17. sz. a.) nagy far
sangi bált rendezünk. Szaktársak! A kávé
főzők hosszú ideig meg voltak attól fosztva, 
hogy a múltban is oly szépen sikerült 
mulatságaikat megtarthassák, mert a ha
talom megfosztott bennünket egyesületünk
től és igy megszűnt közöttünk az össze
tartás. De most, hogy újra szervezkedtünk, 
szervezetünkben egyesültünk, újra meg
tarthatjuk farsangi bálunkat, ahol a kávé
főzőket és konyhalegényeket újra együtt 
fogjuk látni és nagy a reményünk, hogy a 
mulatság sikere érdekében a szaktársak 
mindent el fognak követni.

Felszőlitju k  a szaktársakat, hogy 
egyesületi ügyeiket a közgyűlés előtt hoz
zák rendbe, miután a közgyűlésen csak 
azok a tagok vehetnek részt, akik tagsági 
könyvecskéjükkel igazolják, hogy hátralék
ban nincsenek. A közgyűlés megtartásának 
napjáról a szaktársakat röpirattal értesítjük.

Az elnökség.
Figyelm eztetjü k a szaktársakat lak

címeiknek az egyesületi irodába való be
jelentésére azon célból, hogy a szaklapot 
pontosan megkaphassák. Minden lakás- 
változás is bejelentendő, mert sok szaklap 
visszaérkezik.

Irodalom.
A szen t Skarab áu s. A legutóbbi esz

tendők szépirodalmi termékeinek művészi 
és szociális szempontból egyaránt egyik 
legértékesebb terméke Else Jerusalem  osz
trák írónőnek A szent Skarabaus cimü 
nagy regénye volt. Alig egy esztendő alatt

huszonhárom kiadás fogyott el a műből, 
amely a mi korunknak egyik legsúlyosabb, 
legégetőbb s egyúttal legérdekesebb kér
dését: a prostitúciót ismerteti meg az ol
vasóval olyan művészettel s a tárgy olyan 
ismeretével, hogy méltán lehet Jerusalem 
regényét Zola «Nana»*ja mellé állítani. A 
prostitúció különféle formáit, módszereit, a 
prostituáltak életmódját, lelki világát, gon
dolkodásmódját, a legkülönfélébb fajtájú és 
szociális osztályokat kiszolgáló bordélyházak 
életét, üzemét, a leánykereskedelmet, a köz
hatóságoknak, különösen a rendőrségnek a 
bordélyok világával való összeköttetéseit és 
a prostitúció egész társadalmi jelentőségét 
a légéidekfeszitőbb módon, színes, válto
zatos regény keretében ismeri megaz olvasó.

A Népszava-könyvkereskedés lefordittatta 
a munkát, hogy művészi szempontból is 
elsőrendű, minden igényt kielégítő, érdek- 
feszitő olvasmányt adhasson az elvtársak 
kezébe, de egyúttal olyan munkát is, amely 
a mai társadalom szörnyű visszaéléseinek, 
erkölcsi rothadtságának, embertpusztitó, lel
ket felfaló intézményeinek megismertetésé
vel a szociális felvilágosításnak  oly fontos 
hatását is elvégzi. A munkát Kanti Zsig- 
mond elvtárs fordította, ami a forditás ma
gyarosságának és élvezhetőségének biztosí
téka.

Szerkesztői üzenetek.
J . W., Bécs. Levelét és információit kö

szönjük abban a reményben, hogy a 
mozgalomnak minden jelentékenyebb moz
zanatáról értesíteni fog bennünket. Egyben 
örülünk, hogy van egy hívünk bécsi szak
társaink közt, aki az összekötő kapcsot ké
pezi a két szervezet közt. Azonban annyit 
megemlítünk itt, hogy nem feltétlen szük
séges, hogy ön leveleit magyarul Írja. 
Látjuk, hogy ez kissé nehezen megy, Írjon 
ön csak németül. Azon kérésének, hogy 
lapot küldjünk, szívesen teszünk eleget; 
azonban megemlítjük, hogy mi még nem 
kaptuk meg az igéit szaklapot. Kérjük, te
gyen ezirányban lépéseket.

B. J  , A\arosvásárhely. Összesen 5 hó, 
azonkívül szabad szervezeti járulék 280 
korona. Az egész tartozása 12*80 korona. 
A iapküldést még egy példányra fentartjuk.
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■ Járó foglalkozásúak egészségének leg- | 
elemibb követelménye, hogy H

legyen cipőjükön, mert zajtalan, rugal
mas járást okoz és az idegeket kiméli. 
Páratlan tartóssága gazdaságossá teszi.
— — —  M in d e n ü tt ka p ha tó . — —
Ü g ye ljü n k  a „ P A L M A *1 vé d je g yre .

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 ristá ly -fo rrá s  

ásványvizet.
Kívánatra szénsavmentes töltést is 

szállít a

Síi. LahóEsIünlO Knlvóllslot H.-1. Bndón.

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 r a 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.

P A N N Ó N I A
T L s e c  =

Kávéfőzők figyelmét
felhívom saját gyártmányú

konyhakabát-, kötény- i s  
munkanadrág-üzletemre,

.nit a legjobb minőségben, 
monogrammal ellátva, ol
csón szállítok. Kávéfőző-kabát 
méret szerint 3 korona 60 

fillértől feljebb.

G rSn h u t Ödön,
szabómester

Budapest, VII., Akácfa-utca 10.
Levelezőlap-értesítésre ház
ihoz jövök. Árjegyzék Ingyen. 
Vidékre utánvét mellett. 

Mérethez elegendő ujjhossza és mellbőség 
hónaljon körül.

Cs. és kir. udvari és kamarai szá llító

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

Ajánlja kiünő minőségű ászok-, király-, márciusi, 
kiviteli márciusi, korona- (á la pilseni), maláta-, 
______ bajor-, dupla márciusi és baksöré. ------------
Különlegesség: dupla maláta kösör kökorsókban.
Nagyobb sörm ennyíséget saját jégkocsijaiban szállít.

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

PINCÉR-CIPŐ K

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 bizonyítja a cég szolid 
kiszolgálását. Állandó nagy választék kész ü z le ti és  
m in d en n em ű  cip ő k b e n . Egy levelező-lapon kérem 
szives értesítését és azonnal szolgálok. Vidéki megrende
lések utánvétel mellett a legpontosabban eszközöltetnek.

KŐBÁNYA,
Halom-utca 27. (Telefon-szám: 52-66.)

BUDAFOK.  (Telefon-zám: 1.

---------------------  Városi Iroda: ----------------------

Besztercebányai
Gyufagyár
Részvénytársaság.
Csokis elsőrendű gyártmány! hészit.

Készítményei: Nap-gyujtó, Vasgyári 
gyújtó, Községi körjegyzők árvaháza 
gyufája, Erdész-gyújtó, Jó gyújtó, Inter
national svéd gyújtó.
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