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Irányelvek.
(sch) Az a küzdelmekkel járó példás 

múlt, amely a kávéssegédek szakmozgal
mának mozzanatait jelzi; amely majdnem 
példátlanul áll a munkásmozgalmakban: 
elég példát szolgáltatott arra, hogy moz
galmunk irányelveivel tisztában legyünk.

Hogy mégis akadnak egyesek, akik jó- 
hiszemüleg bár, azonban a mozgalmunkkal 
eltérő irányzatnak hódolnak; ami részben 
tájékozatlanságra vall, azonban arra is en
ged következtetni, hogy nevezettek néze
teiket nem meggyőződésből merítik és 
egyes kicsinyes személyes motívumoknak 
rendelik alá.

Igaz, hogy voltak idők, amidőn a jelek 
arra engedtek következtetni, hogy lehetet
len a kávéssegédeket egy szociális irány
zatú mozgalomnak megnyerni. A felhozott 
okok mellékesek, mert az események már 
régen megcáfolták ezen ferde fogalmakat. 
Hogy mennyire ferde irányzatúak voltak 
ezen feltevések, ezt nem nekünk kell bizo
nyítanunk, mert a kávéssegédek mozgal
mát irányitó mozzanatok példásan bizonyí
tanak amellett, hogy ezen aggodalmak min
den alapot nélkülöznek.

A szociális irányú mozgalmak okait min
den esetben a rendezetlen s rossz viszo
nyokban kell keresnünk. És amidőn szak
mánkban ezen viszonyok beálltak, szüksé
gessé vált oly mozgalom, amely által a 
fenforgó bajok orvoslást nyerjenek. Tehát 
lényegileg az irányzat maga is már a 
gazdasági konjukturák és elposványodott 
viszonyok következményeként jut előtérbe.

Először azért, mert az összes munkás- 
mozgalmak arról tesznek tanúságot, hogy 
soha sem az emberek azok, akik a moz
galmakat csinálják, sohasem az emberek 
azok, akik a mozgalmaknak alapot terem
tenek, hanem mindig a rossz viszonyok és 
az ezzel párhuzamban fennálló bizonytalan
ság. Az egyéneknek mindig csak az a 
szerep jutott, hogy irányt szabjanak ezen 
viszonyok, által szükségessé vált mozgal
maknak. És hogy megválasszák azt az utat, 
amelyen a mozgalmat sikeressen vinni 
lehet.

Ha tehát csak szorosan arról van szó, 
hogy objektiv bírálattal párhuzamot von
junk a kávéssegédek és más szakma mun
kásainak mozgalmát illetőleg; csak egy 
különbözettél találkozunk, olyannal, amely 
részben elfogadható érvként mutatkozik. 
Azonban lényegében ez sincs kihatással 
magára az irányzatra; az tudniillik, hogy a 
kávéssegéd nem pusztán bér utján jut ke
resetéhez. Azonban ez a fogalom is épp 
úgy zavart, mint azt állítani, hogy az elvi 
meggyőződés hátránya a kávéssegédnek. 
Mert akik ezt vallják, azok nincsenek tisz
tában a modern kor tanaival, nincsenek 
tisztában még annyira sem, hogy a viszo
nyok nyomása által veszélyben forgó önös- 
érdekeiknek védelmére keljenek. Akik 
tehát azt hiszik, hogy a kávéssegédek moz
galma nem haladhat párhuzamban a többi 
ipari szakma mozgalmával, az legalább is 
óriási tévedésben van. Mert felelősség nél
kül azt hangoztatni — ahogy ezt a sárgák 
és kreatúráik teszik —, hogy ne szociális 
alapon szervezkedjünk, mellesleg pedig 
hangzatos frázisokkal kiabálni a gazdasági

harc üdvözítő volta mellett; hát az ilyetén 
felbuzdulás fogalomzavarra enged követ
keztetni. Mert nevezettek elfelejtik azt a 
megcáfolhatatlan igazságot, hogy a gazda
sági mozgalmat nem lehet elkülöníteni a 
politikai mozgalomtól. Nem lehet pedig 
azért, mert a gazdasági mozgalom sikeré
nek kulcsát a politikai érvényesülésben 
találhatjuk meg. Erre már különben elég 
bizonyítékot találunk más államokban, ahol 
a politikai mozgalom sikere révén a mun
kásosztály jelentékeny eredményeket ért el 
gazdaságilag. Kishitűség tehát előhozakodni 
szakmánkban azzal, hogy a kávéssegédek 
mozgalma csak gazdasági alapon vihető 
sikeresen! Hisz a sárga mozgalmak épp 
ennek ellenkezőjét bizonyítják.

Rossz szolgálatot tesz tehát az az egyén 
a kávéssegédek ügyének, aki váltig olyan 
irányelvek szolgálatában áll, amelyek ér
vényesülése elé épp a politikai jogtalanság 
állít akadályokat. Egy dologgal kell tisz
tában lennünk : azzal, hogy a kávéssegédek 
mozgalmának eddig követett irányzata 
meg-e felel azon követelményeknek, amelye
ket egy szakmozgalom megkíván. Ennél a kér
désnél nem kell sokáig időznünk. A kávés
segédek mozgalma mindig olyan, amilye
nekké a viszonyok alakítják. Voltak a 
múltban olyan mozzanatok, amelyek talán 
ma már feleslegessé váltak; azonban nem 
törhetünk pálcát felettük, mert tudjuk, hogy 
a viszonyok nyomásának nagy szerepe volt 
ezen mozzanatok megteremtésében. Hogy 
ma már enyhébb az irányzat, ez is a radi
kális mozzanatok következménye.

Azonban ezzel nem azt mondjuk, hogy 
már a kávéssegédek mozgalmában nem 
lesznek radikálisabb jelenségek; sőt azt 
látjuk, hogy már ettől nem is vagyunk 
messze. Ha a viszonyok ezt szükségessé 
teszik: nem fogunk elriadni tőle.

Tévednek azok, akik abban a tudatban 
élnek, hogy a gazdasági mozgalomnak nem 
volnának komolyabb akadályai; mert éppen 
a gazdasági mozgalom az, amelylyel szem
ben a munkáltatók szövetségre léptek. 
Munkaadó nem törődik azzal, hogy mun
kásának milyen a politikai nézete; azonban 
ha béremelést követel, ekkor már kész az 
érdekellentét. És hogy a munkaadók rész
ben eilene vannak a politikai mozgalmak
nak, ez azért van, mert éppen a politikai 
mozgalmakban látják gazdasági érdekeik 
veszélyeztetését. Ha tehát a munkáltatók 
ellenzik a politikai mozgalmat, ez egy ok
kal több, hogy politikailag is szervezked
jünk . .  .

Épp a mi szakmánkra nézve van nagy 
súlya a politikai szervezkedésnek, mert 
hisz tudjuk, hogy az összmunkásság támo
gatása reánk nézve elengedhetetlen tényező.

Ezek után tehát hagyjunk már fel a ferde 
irányzatokkal, amelyekbe egyesek a kávés
segédek mozgalmát vinni szeretnék, mert 
határozottan kijelentjük, hogy mozgalmunk 
csak addig tényező, ameddig kapcsolatosan 
a gazdasági és politikai harc irányelvétől 
el nem tántorodik!

Mindenütt, ahol megfordultok, agi
táljatok a „Népszava" napilap érde
kében.

SZEM LE.
Kinek van igaza?

— Válasz a kutyaszövetség lapjában meg
jelent, Mészáros Győző\ a kávésszövetség

elnökének cáfolatára . —
A «Szakszervezeti Értesítő* 1911. évi 2. 

számában megjelent a kávéssegédek 1910. 
évről szóló jelentése, melyet itt leközlünk:

«A Budapesti kávéssegédek szakegylete, 
amely 1909 februárban fel lett függesztve, 
1910 május hó 1-én kezdte meg ismét mű
ködését. A 15 hónapig tartó felfüggesztés 
erejében csökkentette a szervezetet, azon
ban ma már a kávéssegédek 70%-a tagja 
az egyletnek s remélhetőleg pár hó lefor
gása alatt ismét egy táborban lesz a kávés
segédek összessége. Ez annál is inkább 
remélhető, mert a kutyaszövetség kezde
ményezésére alakult s anyagilag támogatott 
sárgaegylet működését kénytelen volt be
szüntetni ; ennek folytán taglétszámunk 
novemberben 730-ra szökött fel. Szaklapunk 
a «Magyarországi Kávéházi Alkalmazottak 
Szaklapja*, mely minden hó 1-én és 15-én 
1000 példányban jelenik meg, élő bizony
ságául annak, hogy a kávéssegédek moz
galma — dacára a hosszú felfüggesztésnek
— él és virágzik. A kávésok szövetsége 
minden lehetőt elkövetett, hogy szerveze
tünket gyengítse; többek közt felállította a 
közvetítőt s elzárkózott attól, hogy a kávés
segédek szervezetével kollektív szerződést 
kössön, ennek folytán szükségessé vált, 
hogy szervezetünk egyéni szerződéseket 
kössön a kávésokkal, amely szerződésekkel 
173 kávéházat nyertünk, úgy tagokban, va
lamint az elhelyezést illetőleg. Itt fel kell 
említenünk, hogy ezen eredményt nagyban 
előmozdította a kávéházat látogató elvtár
saink köszönetét érdemlő magatartása.

Ma már Budapesten a kávéházak 70%-a 
szervezett kávéssegédekkkel dolgozik ren
dezett viszonyok között, amelynek kiemel
kedő pontjai a heti szabadnap és 1910 
április óta egyéni szerződéseink értelmében 
heti 14 korona fizetés. Rendezetlenek ezzel 
szemben az állapotok azokban az üzletek
ben, amelyek fölött a kutyaszövetség ren
delkezik. Nevezett üzletekben számtalan 
eset visszafejlődést mutat. Többek között a 
frakkviselést óhajtják ismételten felújítani, 
de ezzel szemben szervezetünk kész a harcra 
is. Mindezek után megállapítható, dacára a 
nagy megpróbáltatásoknak, amelyeket ke
resztül élt a kávéssegédek szervezete, foly
ton fejlődik és erősödik. Hanisch Pál.*

Az itt ismertetett évi jelentést Mészáros 
Oyőző, a kávésszövetség elnöke, a «Munka
adó* cimü kutyaszövetségi lapban «Szak- 
szervezeti hazugságok* címen megcáfolni 
igyekszik. Természetesen, kutyaszövetségi 
stílusban; egyszerűen hazugságnak minő
siti az összes adatokat, meg sem kísérelve 
annak cáfolatát és semmiféle bizonyítékot 
állításai mellett fel nem hoz. Talán ez igy 
még sincs egészen rendben, Mészáros ur? 
Ha ön hazugan rágalmazni tud, úgy legyen 
vér a bokájában bizonyítani is. Mi ugyanis 
továbbra is fentartjuk állításainkat a fenti 
értelemben s hozzáfűzzük még, hogy azóta 
taglétszámunk 730-ról 830-ra emelkedett.

Mészáros urnák arra a kijelentésére, hogy 
Budapesten 3000 kávéssegéd van, meg-
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jegyezzük, hogy nem felel meg a tények
nek. Az igazság az, hogy 1200 van alkal
mazásban és körülbelül 250 munkanélküli. 
Ez tehát éppen a 3000 felének felel meg.

Kijelentjük még a cáfolóval szemben, 
hogy, ha szorosan vesszük, úgy nem 173 
kávéházzal rendelkezik a szakegylet, hanem 
62 kávéháztól eltekintve, valamennyivel; 
tehát vagy 250-nel összesen. Mert oly üzlet, 
amely szükségletét a kávésok közvetítője 
utján szerzi be, csak 62 van. Tehát az ösz- 
szes kávéházaknak csak í/6 része. Meg
gondolatlanság tehát olyan adatokat fel
hozni a nyilvánosság előtt, amelyek a tények
kel ellenkeznek. Jó lesz tehát, Mészáros ur, 
ha belátja, hogy cáfolata légből kapott. 
Azonban, mert ön nyíltan hazugságnak nyil
vánította adatainkat, kijelentjük, hogy mi 
nem zárkózunk el a bizonyítástól, sőt ezt 
követeljük öntői . . .

Amig ezt nem teszi, addig kénytelenek 
vagyunk kijelenteni, hogy aki hazudott, az 
nem mi vagyunk.

A kávésipartársulat bálja február hó 
21-én tartatott meg a Vigadóban, amelyen 
a polgári lapok szerint — nagyszámú, fé
nyes közönség vett részt. A bálon a pol
gári lapok értesítője ott látta az összes 
budapesti kávéházak tulajdonosait család
jaikkal együtt.

Mi azonban megállapítjuk, hogy ez a 
jelentés homlokegyenest ellenkezik a té
nyekkel; mert a valóság az, hogy csak 19 
kávés volt jelen. A többi jelenlevő érde
keltséggel együtt sem voltak 50-en.

Azonban mi nem azért foglalkozunk a 
kávésok báljával, mintha kárörvendenénk 
annak kudarcán. Erié sem okunk, sem jog
címünk. Azonban az a körülmény, hogy 
240 kávésipartársulati tag közül csak 19 
tartotta érdemesnek megjelenni: okokra 
enged következtetni s erre óhajtjuk a ká
vésipar intézőinek figyelmét irányítani. Egy 
jelenséget látunk kiemelkedni ebből a kö
rülményből, amelyre már volt alkalmunk 
egynéhányszor rámutatni. Hogy igazunk 
volt, amikor következetesen rámutattunk 
azokra az ellentétes szituációkra, amelyek 
az ipartársulat kebelében felszínen vannak 
— a lefolyt bál a legeklatánsabban bizonyít 
mellettünk.

Egy kávésipartársulati tag, aki a jelenben 
szerződéses viszonyban van a szakegylettel, 
arra a kérdésünkre, hogy miért nem ment 
el a bálra, ezt a határozott és valószínűleg 
jól megfontolt kijelentést tette: «Talán 
azért menjek, hogy még ott is szemrehá
nyással illessenek, amiért r nem szerzem be 
személyzetemet náluk? Én bizony feléjük 
sem megyek, amig rend nem lesz h

Hát ez a kijelentés sokat mondó igaz
ság, mert jelen kijelentést vagy 200 kávés 
vallja magáénak.

Nem megy el, mert nem akar támadá
soknak alapul szolgálni. Inkább mellőzi azt 
a testületet, amelyhez egyebekben sok kö
rülmény fűzi; ha más nem, a kötelesség- 
szerű tagság.

Bizony ezek az anomáliák, amelyek az 
ily kijelentések alapját képezik, egy csep
pet sem felemelők egy testületre. Mi már 
régóta bebizonyítva látjuk, hogy a kávés
ipartársulat kebelében hiányzik az a szük
séges erkölcsi kapocs, mely a tagokat 
együvé hozza.

Hogy mennyire káros ez az iparra, azt 
könnyű megállapítani. Jó lesz a kávésipar
társulat elnökségének egy kicsit gondol
kodni ezen állapotok felett. Bár kijelentjük, 
hogy nem fekszik szorosan érdekünkben 
egy testületnek fogyatékosságaira rámutatni, 
főképp amidőn nevezett testülettel nem va-

fyunk békés viszonyban; azonban a félre- 
rtés kikerülése végett kijelentjük, hogy 

bennünket magasabb szempontok irányí
tanak e kérdésben. Mi ezen összevissza
ságtól féltjük iparunk tekintélyét. Ezt tenni 
pedig kötelességünk. Azok is észhez kap
hatnának ezen jelenségekkel kapcsolatban,

akik e testben a métely terjesztői voltak. 
Talán mégis megszívlelendő volna egy 
egészséges fejlődésnek utat engedni, ha 
másért nem, az ipar presztízséért?

HIVATALOS R É S Z .
Felkérjük tag iáinkat, hogy esetleges lakás- 

változásaikat haladéktalanul akár szó
belileg vagy telefon utján, vagy pedig le
velezőlapon — 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 ezzal 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.
Kávéssegédek figyelmébe. Felhívjuk 

azon kávéssegédek tagjainkat, akik a jelen
ben nem szerződéses viszonyban álló kávé
házakban dolgoznak és tagdijaikkal el van
nak maradva, hogy alapszabályszerü kö
telezettségeiknek annál is inkább tegyenek 
eleget, nehogy esetleges munkanélküliségük 
esetén kényelmetlen helyzetbe kerüljenek 
és jogaik gyakorlásában akadályoztatva le
gyenek.

Köszönetnyilvánítás. A következőszak
társak szolgáltattak be pezsgődugókat: 
Bettelheim József 100, Lusztig Antal 14, 
Pollák Sámuel 10, Schenck Mihály 25, Szüd- 
ler Gábor 25, Barna Károly 5, Katz Her
mann 65, Fleischauer Antal 23, Klein Samu 
13, Szmatana Vilmos 26, Chatelesz Tivadar 
46, Biermann Hugó 55, Frechtmann József 
12, Bulik János 33 és Jelűnek Ede 104 
darabot.

Nagy Dezső szaktárs 4 darab könyvet 
ajándékozott a szakegyletünk könyvtára ja
vára, melyért ezúton mond köszönetét

a vezetőség.
Hymen. Alléin Gyula szaktársunk, a 

Rákosi-kávéház főpincére eljegyezte Unger- 
leider Friduska kisasszonyt Budapestről. 
Tartós boldogságot kívánunk frigyükhöz.

László Sándor szaktársunk 6 koronát 
szolgáltatott be a munkanélküli alap javára, 
amelyért ezúton is köszönetét mond

a vezetőség.
Adler Samu, egyleti helyiségünknek 

volt bérlője, körülbelül 50 korona értéket 
képviselő ingókat adott egyletünknek, amit 
köszönettel nyugtáz a vezetőség.

A kávéssegédek vezetősége tisztelet
tel felhívja mindazokat a tagokat, akik tag
díjaikkal el vannak maradva vagy pedig 
munkanélküliségük nincs igazolva, esetleges 
tartozásukat hozzák rendbe, vagy ha munka
névül voltak, ezt igazolni a titkárnál munka
könyvvel és tagkönyvvel jelenjenek meg, 
annál is inkább, mert ellenkező esetben az 
alapszabályok idevonatkozó rendelkezése 
szerint tagjogaik gyakorlásától elesnek.

Családi estélyek. A vigalmi bizottság 
értesíti a kávéssegédeket és hozzátartozói
kat, hogy március hóban családi estélyein
ket minden héten szerdán tartjuk meg. A 
vigalmi bizottság minden lehetőt elkövet a 
családi estélyek sikere érdekében. A pro- 
grammszámok után tánc következik.

Pályázat. A budapesti kávéssegédek 
szakegylete pályázatot hirdet az üresedés
ben levő elhelyezői állásra. Pályázótól meg
kívánják a kellő agitácionális képességet, a 
helyi tájékozottságot és szakismeretet. Kezdő 
fizetés havi 160 korona. Próbaidő 3 hónap. 
Az előirt feltételektől eltérő pályázatokat 
figyelembe nem veszik. Pályázatok leg
később március 7-ig nyújthatók be a titkári 
irodában. Az állást március 15-én kell 
elfoglalni.
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SZER V EZETI Ü G YEK .
A budapesti kávéssegédek, kávé

főzők és konyhalegények február hó 
3-án nagy nyilvános gyűlést tartottak a kö
vetkező napirenddel: 1. A helyzet 2. A 
kutyaól működése. 3 Tiltakozás a frakk
rendszer ellen. A napirendet Hanisch elvtárs 
ismertette. Bevezető szavaiban hevesen os
torozta a kávéházi munkásságnak azt a 
részét, amely elég éretlen be nem látni a 
szakmozgalom fontosságát, úgyszólván sza
bad eszközként dobja oda munkaerejét, 
nem törődve egyéni szabadságával, nem 
törődve azzal sem, hogy viselkedésével 
önmaga ellen szolgáltat eszközöket, amit 
hogy a munkáltatók ki nem használnak elle
nük, azt csak a szervezet ellentállóképes- 
ségének köszönhetik. Megállapítható azon
ban, hogy a helyzet ezen a téren állandó 
javulást mutat, mert a jelenben már a 
kávéházi munkásságnak 70%-a tagja szer
vezetének.

Majd rátér a kutyaól működésének vá
zolására és konstatálja, hogy a kutyaóli 
rendszer veszedelmesebb a szakmára, mint 
az ügynöki rendszer, mert amig az ügynöki 
rendszer zsebünket érintette először, addig 
a kutyaól becsületünket támadja azzal, 
hogy munkaerőnk felett korlátlanul akar 
rendelkezni. Azonban, hogy ez csak puszta 
óhaj maradt, ezt a szervezet ellentálló- 
képességének kell betudni. Mert félered
ménynek sem mondható az, amit munkál
tatóink egy töredéke ezen intézmény által 
elért s bizony hasonlatos ahoz a közmon
dáshoz, hogy «törököt fogtam, de nem 
ereszt el». Megállapítható, hogy a kutyaóli 
közvetítőt a kávésok 25%-a veszi csak 
igénybe és ez az arány is napról-napra 
csökken azzal, hogy szervezetünk nem
csak tagokban, hanem az egyéni szerződé
sek terén is állandóan tért hódit. Megálla
pítható az is, hogy még azok a kávésok 
nagy része is elégedetlen a kutyaóli köz
vetítéssel, akik annak idején hozsánnát 
zengtek érte és ha csak alkalma nyílik, bi
zony eltekint a kutyaóli anyag felhasználá
sától. Azonban más panaszok is forognak 
közszájon, tudniillik hogy egynéhány főpin- 
céri állás nem kis összeg ellenében lett 
betöltve.

Majd áttér a frakk kérdésére és konsta
tálja a nyilvános gyűléssel együtt, hogy a 
kávésipartársulat megszegte határozatát, 
amidőn hallgatagon tűri, hogy egyes kávé
házakban a frakk ismét divattá váljék. Vé
gül a következő határozati javaslatot ajánlja 
elfogadásra:

A budapesti kávéssegédek, kávéfőzők 
és konyhalegények február 3-án, a Con- 
cordia-étteremben megtartott nagy nyil
vános gyűlése megállapítja, hogy főképp 
azon üzletekben, amelyek a kutyaól fen- 
hatósága alá tartoznak, a munkások hely
zete folyton rosszabbodik. Részben a 
szabad nap elvonása, részben a munka- 
beosztásnak tulmértékben való alkalma
zása által, valamint azért, mert már sok 
üzletben próbálkoztak különféle címeken 
levonni, sok helyen pedig a szabadnapos 
egyén tartozik maga helyett kisegítőt 
fizetni; azonban és főképp azon okok
nál fogva, mert sok munkáltató, nem 
tartva a szervezetek erejétől, ismét a régi 
brutális bánásmódot alkalmazzák mun
kásaikkal szemben. Megállapítja továbbá 
a kutyaól intézményének tarthatatlansá
gát és kimondja, miszerint minden lehe
tőt elkövet ezen intézmény letörésére. 
Megállapítja, hogy a kávésipartársulat 
tehetetlensége, avagy hallgatag beleegye
zése folytán a frakk-rendszer kezd érvé
nyesülni. Kimondja a nagygyűlés, hogy 
ragaszkodik az ipartársulat által is elfo
gadott határozathoz és tiltakozik egyes 
kávésok arcátlan merénylete ellen. Egy
ben megállapítja, hogy nevezett kávésok 
önkényes és semmivel sem indokolt pro
vokáló cselekedetükért esetleg bekövetkez
hető eseményekért a felelősséget nem 
vállalja.
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Azután Zuckermandl elvtárs tartalmas ér
vekkel bizonyítja az egyesülés szükséges
ségét, rámutat arra az igazságra, hogy a 
munkásság csak saját erejére támaszkodha- 
tik s csak az az övé, amit erejével meg
szerez és megtartani képes. Utána Czveta- 
novits és Weisz elvtársak beszéltek a ha
tározati javaslat értelmében. Végül Földi 
elnök beszéde után elfogadásra ajánlja a 
határozati javaslatot, amelyet a nyilvános 
gyűlés egyhangúlag elfogadott.

Határozat. A 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.

Felhivatnak tehát az összes kávéssegé
dek, hogy mérlegeljék a szabad szervezet 
által rájuk háramló kötelezettségeket s igye
kezzenek a mozgalom érdekében ennek 
eleget is tenni, mert csakis igy képzelhető 
el egy egészséges irányban vitt sikeres 
mozgalom, ha a szükséges anyagi garancia 
a vezetőség kezében biztosítva van.

A «Kör » -kávéház rejtelmeiből. Bár 
utálattal eltelve, azonban mégis foglalkoz
nunk kell Weiszberger Józsival; habár 
maga a személy a nyomdafestéket sem ér
demli meg, mert ő-ökörsége ma már csak 
nulla a kávéssegédek szemében, azonban 
aljasságait mégis a nyilvánosság elé kell 
tárnunk.

Weiszberger ur, aki amióta kávéssegé
deit frakkba kényszeritette, a munkára váró

kávéssegédek előtt bojkott alatt áll, oly
annyira, hogy a kávésok közvetítője nem 
képes annyi egyént küldeni, amennyit Weisz
berger szeszélyessége felem észt, mert még a  
kutyaóli emberek sem nagyon óhajtják a 
frakkot, pláne Weiszberger üzletével

Különben a következő esetet adjuk át a 
nyilvánosságnak Weiszberger úrról: Egy 
fiatal ember adós akart maradni a margőr- 
nek 3 korona billiárdpénzzel. Az illető 
kávéssegéd kijelentette, hogy ő nem képes 
hitelezni, mert neki 3 korona a napi kere
setét képezi, amit nem nélkülözhet. És ter
mészetesen nem volt hajlandó az illető 
vendéget fizetés nélkül elengedni. A ven
dég panaszt emelt s mi történt? Weisz
berger a következő szavakkal támadt a 
margőrre: «Mit, maga szemtelenkedik a 
vendégeimmel! M aga nem hitelez a vendég
n ek! Tegye le a hangerlit, már mehet is!»  
Mondjunk ezek után még valamit W. úr
ról ? Igen. Egyet megállapítunk. Azt, hogy 
sok aljasságot értünk már keresztül, azon
ban ehez foghatót keveset. Node jön még 
kutyára dér.

KflVÉSSEGÉDEK ROVRTFt
A kávéssegédek nagy mulatsága, amely 

február hó 16-án lett megtartva újonnan 
átalakított helyiségünkben, minden várako
zást felülmúlt s úgy a látogatottságot, vala
mint az anyagi részt illetőleg semminemű 
kívánalmat nem hagy maga után ; ha csak 
azt az óhajt nem, hogy a jövőben is ily 
szép sikerben legyen részünk. A mulatság 
előkészitése körül több szaktárs kivette ré
szét a munkából, fáradságot s időt nem 
kiméivé, amely munkának meg is volt a 
foganatja. S azért elismeréssel kell neve
zettekkel szemben adóznunk. A programm 
kiemelkedő pontja a «Tökfilkó» bohózat 
volt, amelyben az összes szereplők jól meg

érdemelt tetszésnyilvánítást arattak. Voltak 
azonban magánjelenetek is, amelyek meg
nyerték a közönség tetszését.

Itt azonban meg kell állapítanunk, hogy 
a kávéssegédek műkedvelő kara még 
zsenge gyermekkorát éri s az a siker, ame
lyet aratott, ezáltal értékesebb. Annyit már 
is megállapíthatunk, hogy e téren nem va
gyunk elmaradva s remélhetjük, hogy még 
sok sikerben lesz részünk. A számok közti 
pauzákat Pajor elvtárs, mint conferencier, 
szellemes, majd humorisztikus bejelentései 
foglalták le, élénk tetszésnyilvánítással ho
norálva. A műsor után reggelig tartó tánc 
következett, amelyhez a kávéssegédek zene
kara szolgáltatta a zenét, bizonyságot téve 
haladásáról.

Mulatságunk alkalmából történt felülfize- 
tések nyugtázát legközelebb hozzuk.

KÁVÉFŐZŐK ÉS KONYhflLEQÉMYEK 
ROVflTR

Közgyűlési tudósítás. A kávéfőzők 
szakegyesülete február 27-én tartotta ren 
des évi közgyűlését, ahol a vezetőség előt
tünk beszámolt 10 hónapi működéséről és 
megbízatásukat a tagok rendelkezésére bo
csátották.

Az uj vezetőség választásánál nem kívá
nom az eddigiek működését felmagasztalni 
vagy lekicsinyelni, de azt el kell ismer
nünk, hogy nehéz viszonyok között vállal
ták az egyesület vezetését, de az ő önzet
len és becsületes működésűk alatt egyesü
letünk megerősödött.

Más, uj vezetőket választhatunk, de csak 
olyanok irányában legyünk bizalommal, 
kikről feltehető, hogy megtalálják azt az 
utat, amelyen haladva sorsunkat elviselhe
tőbbé, szakegyesületünket erősebbé, harc
képessé fogja tenni.

De ezen nehéz feladat megoldásában az 
összes kávéfőzőknek és konyhalegényeknek 
a vezetőség mellé kell állani, mert ha a 
tagok a saját érdekeikért való harcban is 
közömbösen viselkednek és mindent csak 
a vezetőségtől várnak, ebben az esetben 
sikert elérni nem lehet.

Szaktársaink megtanulhatták már azt, 
hogy csakis szervezkedéssel és összetartás
sal tudunk helyzetünkön javítani. Tehát a 
mi kötelességünk csak egy lehet: a szak
egyesületben való tömörülés, az összetar
tás. És ha a szaktársak ezen kötelességet 
teljesitik és szervezetüknek hü tagjai, a 
vezetőségnek nehéz munkájában odaadó 
támogatói lesznek, akkor reményünkben 
nem fogunk csalatkozni.

A közgyűlésen az egyesület élére a kö
vetkezők választattak:

Elnök Parizek József, alelnökök Szűcs 
János és Nagy Károly, pénztáros Czvetá- 
novics Mihály, ellenőrök Juhász András, 
Guttmann Sándor és Varga Imre.

Közgyűlésünk elég simán folyt le, el
tekintve egypár embernek az erőlködésétől. 
Most láthatták a kávéfőzők és konyhalegé
nyek nagy többségét, kik komolyan az 
egyesülethez ragaszkodva, nem tévúton 
haladva, azon józan álláspontot támogatják, 
hogy viszálykodás nélküli, testvéri érzéstől 
áthatott munkálkodással tudja csak a veze
tőség egy jobb jövő felé vezetni egyesü
letünk tagjait.

Felelős szerkesztő: Hanisch Pál.
Kiadja: a lapbizottság.

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, VIII., Conti-utca 4

Nyílt tér.
Szaktársak I Az alanti cégek a dugókat beváltják

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

Pincércipök csak Serény Zsigmondnál, 
VII. kér., Erzsébet-körut 44. sz. a. kaphatók. 
Ajánljuk szaktársainknak erre vonatkozó 
hirdetésünket.

Forgalm i kimutatás 1910. évről.
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C  t -q  \jrí q k o  q  I /  I Ahol csak lehet, 
j Z c U V l d l d d l V ;  borhoz vagy
pezsgőhöz mindenkor KRONDORFI 
SAV ANYU VIZET sz o lg á lju n k  fel.

Szaktársaink figyelmébe I A Törley cég a tőle 
eredő dugókat darabonkint 10 fillérrel váltja be.

■ ■ M i n d e n ü t t  k a p h a t ó .  "
Ü g y e l j ü n k  a „ P A L M A "  v é d j e g y r e .

szénsavval telített ásványvize hasz
nos ital étv ág y zav arok n ál és 
em észtési n eh ézség ekn 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  

ásványvizet.

Kívánatra szénsavmentes töltést is 
szállít a

SÜRGÖNYÖM: „ B E R E N D E Z Ő K  B U D A P E S T 11

Kávéfőzők ügyeiméi
felhívom saját gyártmányú

konyhakabát-,kötény-és 
munkanadrág-üzletemre,

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

fillértől feljebb.

G rünhut Ödön,
szabómester

iBudapest, VII., Akácfa-utca 10.
Levelezőlap-ertesitésre ház

ihoz jövök. Árjegyzék Ingyen.
Vidékre utánvét mellett. 

Mérethez elegendő ujjhossza és mellbőség 
hónaljon körül.

P I P E R - H E I D S I E C K

Elsőrendű
francia

pezsgő.
Magyarországi vezérképviselője: Felner Károly, 
Budapest, Vili. kerület, Népszínház utca 23. sz.

Telefonszám : 82 72.

Szaktársaink figyelmébe ! A fenti cég 
a tőle eredő dugókat darabonként 50 fillér

rel váltja be.

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.

I --------------------- ■

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

PINCÉR-CIPŐ K
csak is

Serény i s i i r t i l
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-levél bizonyltja a cég szolid 
kiszolgálását. Állandó nagy választék kész üzleti és 
m indennem ű c ip ő k b en .' Egy levelező-lapon kérem 
szives értesítését és azonnal szolgálok. Vidéki megrende
lések utánvétel mellett a legpontosabban eszközöltetnek.

Az Első Magyar Részvény Sörfőzöde
múlt évben forgalomba hozott és a

külföldi Salvator-sört
helyettesíteni hivatott sörkülönlegessége a

:  tavaszi :  
részvény-sör

február hó 1-től kezdve kerül csapolás alá.
Kimérés csak addig, míg a készlet tart.

P a la ck o k b a n
a palacksörosztály szállítja házhoz a

tavaszi részvény-sört.
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