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Magyarországi

ELŐ FIZETÉSI ÁRA:
Egész évre 12 korona, fél évre 6 korona

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én Szerkesztőség és kiadóhivatal:
VII., NAGYDIÓFA-UTCA 3. SZ., I. EM ELET

Meghívó.
A Budapesti kávéssegédek szakegylete 

1911 április hó 11-én (kedden) d. e. 1/2/0 óra
kor, az egyleti helyiségben (VII., Nagydiófa
utca 3. szánt) tartandó rendes évi beszámoló 
és tisztújító

közgyűlésére.
Napirend'. 1. Jelentések.

2. Tisztikar lemondása.
3. Tisztikar választása.

Hátralékos tagok felszólittatnak tagdijaik
rendezésére, nehogy jogaik gyakorlásában 
korlátozva legyenek. Az alapszabályok ren
delkezése szerint, aki 4 havi hátralékban 
van, cselekvő jogaitól elesik.

A közgyűlésre jogosító igazolványok a 
titkárnál átvehetők.

Budapesti kávéssegédek szakegylete 
vezetősége.

Akarat nélkül.
(sch.) Az emberiségnek kiváltságos jellem

vonása, hogy gondolkodni tud és gondola
tait úgy szavakban, mint tettekben érvényre 
tudja juttatni. Ha ez a kelléke az emberi
ségnek hiányoznék, úgy csak a külső forma 
különböztetné meg az állattól. Ha nem 
tudna gondolkodni s nem tudná megkülön
böztetni a jót a rossztól, a helyeset a hely
telentől. Ha nem látna különbözeteket, 
amelyek a létért való küzdelemben, hol 
javára, hol kárára esnek: úgy ma is ott 
tartana az emberiség, mint évezredekkel 
ezelőtt tartott a dilivuális korszakban, amidőn 
csak a forma és egy csekély változásban 
az életfentartási ösztön választotta el a 
közönséges gerinces álattól. Sőt a természet, 
az önvédelmet illetőleg, mostohább volt 
hozzá, mint sok állathoz, mert mig az 
utóbiakat ellátta védelmi szervekkel, addig 
az embert kényszeritette, hogy maga gon
doskodjék védelmi eszközökről, amit aztán 
ösztöne és ébredő gondolkodása által kő
fejsze alakjában meg is teremtett magának.

Vájjon, ha az emberiség ez ősbarom- 
állapotában nem lett volna kényszerítve 
arra, hogy védelmi eszközökről gondos
kodjék, ha nem lett volna a hideg ellen
védekezésnél az állatok bőrére és meg
élhetésének biztosítása végett a húsára 
utalva, ha nem kényszerittetett volna a 
védelmét illetőleg barlanglakóvá válni, úgy 
soha nem érhette volna el ezen jelenlegi 
fejlődési fokot.

Habár évezredek választják el az embert 
a dilivuális korszaktól, azért még ma is a 
lét- és fajfentartás egyik serkentő eleme az 
embernek. A természeti ösztön tehát még 
ma is ősi állapotában van, azonban változ
tak az elme fejlődése folytán az eszközök, 
amelyekkel gondolatának érvényt szerez és 
azt az eszközt választja, amely célja elérésé
ben a legalkalmasabb.

Az agy működése irányítja az embert 
ténykedésében. Az ember elmebeli állapota 
mindig agysejtjei működésén alapszik. Azért 
van az, hogy nem minden ember gondol
kodik és nem minden ember cselekszik 
helyesen. így vannak még ma is észbeli 
fejlődöttségben visszamaradottak, ami bár

sokszor nem az egyén, hanem a tanulásra 
nem kínálkozó alkalom hibája. Vannak 
tehát még ma is emberek, akik az állat és 
és ember között a középutat képviselik. 
Vannak emberek, akiknek nincs önálló 
gondolkodásuk, akaratukat, saját kárukra, 
mások akaratának rendelik alá. Nem tudják 
megkülönböztetni a jót a rossztól, a helyeset 
a helytelentől, mert elmebeli állapotuk fej
letlensége nem tanította meg őket gondol
kodni. Nevezett egyénekben nem az elme 
az irányitó faktor, hanem pusztán a lét- 
fentartás ösztöne, emi végre az állatokban 
is megvan.

Az ősember egy darab kővel kelt harcra 
ellenfelével, a vadállattal. A mai embernek 
kockázat volna, midőn a fejlődés oly esz
közökkel látta el, amelylyel már messziről 
leteritheti ellenfelét. így van ez az élet min
den harcában, hogy az észszerüség jármába 
fogja az erőt.

Elmebeli gyengeségre vall tehát az, ha 
valaki sorsa intézését mások szeszélyére 
bízza, aki aztán történetesen úgy használja 
ki, ahogy ezt az ő egyéni érdeke meg
kívánja. Sok ember nem képes arra, hogy 
úgyis rövidre szabott életét úgy ossza be, 
hogy necsak a rosszból, a küzdelemből, 
hanem a jóból, a szórakozásból is kivehesse 
részét. És ha munkát teljesít, ne teljesen 
mások javára tegye ezt, mert a munka jog
forrása az életnek. Tehát elsősorban a mun
kát teljesítőnek kell jól élni.

A mi szakmánkban is az észszerüség 
küzd az egyének szeszélye, az egyének 
korlátlan uralma ellen és arra törekszik, 
hogy önrendelkezési jogát magának bizto
sítsa, hogy ezáltal létfentartásának eszkö
zeit megszerezhesse. Azáltal óhajtja elérni, 
hogy tömörül embertársaival egy táborba, 
hogy az igy tömiritett erő kivívja részére 
mindazt, amit mint egyén megvalósítani 
képtelen. így következtek be az egyesü
lések.

Vajon érti-e minden ember ezen köve
telményeit az életnek?

Sajnos, sokan vannak szakmánkban is 
olyanok, akik az élet ezen tanait figyelmen 
kívül hagyják. Élnek máról-holnapra, nincs 
kívánni valójuk, nincs akaratuk, nincs meg 
bennünk a szellemi erő sorsuk előbbre- 
viteléhez. Beleélik magukat az egyének 
szeszélye által részükre engedélyezett 
állati sorsba.

Csak annyiban értékelik munkaerejüket, 
amennyiben ez a kenyeret naponta bizto
sítja. Ez az a baromi állapot, amelyhez az 
elmének semmi köze.

így állt be szakmánkban is az az állapot, 
hogy amig a kávéssegédek egy része 
egyesülve érdekei védelmében, törekszik 
sorsának javításán ; küzdelmes életet folytat, 
hogy a munkás kezeknek elismerést és 
becsülést szerezzen; harcol a felvilágoso
dásért, az emberiség kulturális fejlődéséért, 
a szociális igazságokért, addig egyharmada 
baromi sorsba hajtva fejét, vonja az igát: 
csak azért, hogy napjában egyszer jóllakjék. 
Nem törődve azzzal, hogy a baromi sors 
méltatlan az emberhez; nem törődve a 
féktelen kizsákmányolás nyomában setten
kedő nyavalyákkal, majd a korán beköszöntő 
halállal.

Húzza az igát, mert ebben látja egyetlen 
rendeltetését, elfelejtve természetesen, hogy 
a munka után jogok illetik meg.

Ha tehát a nevezetteknek a természet 
nem adta meg az elmebeli képességnek 
azt a bizonyos szükségletét, hogy sorsuk 
intézését irányítsák, a szervezett és felvilá
gosult elemnek kötelessége ezen körülmé
nyekre figyelmüket ráirányítani, nehogy az 
álljon róluk az utókor számára, hogy éltek 
mint a barmok, pedig élhettek volna, mint 
emberek.

SZEM LE.
Hát nem lesz béremelés. Utolsó lap

számunkban maszlagolásnak mondtuk a 
kutyaólba bejárogató egynéhány kávésnak 
azt a kijelentését, hogy tekintettel arra, mi
szerint a négy évvel kötött szerződés 
április elsején lejár, amely szerződésben a 
heti fizetés 14 korona, ők minden erre 
való felszólítás nélkül felemelik a kávés
segédek fizetését heti 1 koronával.

Most már, értesüléseink szerint, ez a 
szándék nem áll fenn. És sietve jöttek a 
cáfolatok szerepvivő egyénektől, hogy ezen 
kijelentések nem is történtek meg hivata
losan. Hogy egyes kávésok ezen kijelenté
seket megtették, lehet, bár azonban hiva
talosan maga az ipartársulat béremeléssel 
ezideig nem foglalkozott. Sőt úgy tudják, 
hogy a közel jövőben sem óhajt foglal
kozni, mert hisz ennek szükségessége ez
ideig nem merült fel. Mert hisz a kávés
segédek örömükben tótágast állanak, hogy 
csak 14 korona heti fizetést kapnak, 
amelylyel nagyon is meg vannak elégedve 
és eszük ágában sincs szegény főnökeiktől 
még 1 koronát elfogadni. Hisz nem 14 
koronával, hanem 8 és 6 koronával is 
meg voltak ők elégedve négy évvel ez
előtt. Ha nem jöttek volna az okvetetlen- 
kedő szocialisták, bizony ma is ott tarta
nánk és az emberek mégis meg volnának 
elégedve.

Itt kapcsolatosan említést teszünk egy 
kávés nyilatkozatáról, amelyben azt mondja, 
hogy: «Nem az a j ó  pincér, aki folyton a  

főnökét molesztálja fizetésjavitásért, mert 
egy j ó  pincér igyekszik a vendégeket j ó l  ki
szolgálni és ezáltal több borravalót kap.*

Ez a fogalom, valószínű, a szabadkőmű
ves páholyból indult ki.

Tehát nem lesz fizetésemelés, mert hát 
a kávéssegédek nem is hajlandók ezt el
fogadni. És ha Upor ur fel találná emelni 
a kávéssegédei fizetését, hát bizony való
színű, hogy sztrájkba kergetné munkásait. 
No hát ez már csak aranyállapot ?! . . . 
Ilyet csak a Móka bácsi meséiben találunk. 
Nevetni kellene, ha a dolog nem volna 
oly groteszk. Mert mi világit ki ezek után 
azokból a kijelentésekből, ugyebár a reklám? 
No persze. A jó reklám felér egy pár ki
jelentéssel, még ha utólag cáfolni is kell. 
A reklám az mindig haszonnal jár; sok
szor meg éppen elengedhetlen kellék, mert 
hát valamivel csak kell az embereket az 
ólhoz szoktatni; ha jó szándékkal nem, hát 
egy kis maszlagolással, mert már kezdenek 
az emberek kiábrándulni az atyai gond
viselésből és gondolkodnak a kutyaóli 
mizériák fölött. Pláne, midőn a megrendelé
sek ilyen tónusban tétetnek meg: «Kérem, 
Vas ur! Küldjön nekem egy fiatal, egész
séges, jó megjelenésű, csinos képű, jó mun
kás felszolgálót, de nem valami szocialistát.» 
Szegény Vas, ha nem volna vas, bizony-
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bizony ellágyulna, főképp, ha visszagondolna 
azokra az időkre, amidőn a rendelések 
nem ebben a formában történtek. Node, 
hát miért is ne legyen az illető szép is, 
fiatal is, jó munkás is, ha ezt a kávés urak 
igy kívánják. Elvégre ők nem okai, ha a 
természet ezen kellékei nem összpontosul
nak mindenkiben. És hogy a 25 éven felüli 
emberek is csak jogot vindikálnak a mun
kára, mit törődnek azzal. Baj van már a 
vidék körül is. A nagy ügygyel-bajjal fel
toborozott anyag már megelégelte a pesti 
aranyállapotokat. Tehát jelentkeznek már a 
bajok, amit nem volt nehéz megjósolni. 
Csak érthető tehát az is, hogy néha egyes 
rendelések napok múlva intézteinek el. És 
sok azon üzletek száma is, ahova már egy- 
átalában nem akarnak menni az emberek 
munkába. Azonban nem ez a jelen sorok 
anyaga. Maradjunk tehát csak a reklám
koronák mellett, amelyek ezek után senkit 
sem fognak megtéveszteni. Felejtsük el a 
megígért koronákat s aludjunk rá egyet. 
Talán még felébredünk valaha, de ezen fel
ébredés jeligéje nem Ígérgetés, hanem 
követelés lesz.

Magyar munkásvédelem. Azokban az 
államokban, ahol a munkásságnak a törvény- 
hozásra befolyása van, gondoskodás történik 
arról is, hogy az állami beruházások munká
lataiban csak olyan vállalatok részesüljenek, 
amelyek a munkásság munkaviszonyait 
közösen kidolgozott szerződésben biztosít
ják, vagyis amely vállalatok a munkások 
anyagi helyzetének a megjavításához kollek
tív szerződések kötése és betartása által 
járulnak hozzá. Ezt természetesnek is gon
dolja mindenki, aki be meri vallani azt, 
hogy az állami szükségletek egyik igen 
nagy részét a dolgozó munkásság izzadja 
ki. Ha már a beruházásoknál előálló haszon 
a kapitalistáké marad, legalább gondos
kodásnak kellene történni arra, vájjon e 
szükségletek előállításánál alkalmazott mun
kások munkaviszonyai rendezettek-e vagy 
sem. A mi magyar hazaffyas uraink, akik 
megszavazták a delegációban a sok-sok 
millió tulkiadást a haditengerészet beruhá
zásaira, ennek a kérdésnek a felemlitését 
siettek elfelejteni. Különben nem is gondol
tak reá. Hogy mégis szóba került úgy suba 
alatt a «munkásvédelem», az nem is annyira 
nekik, mint ismét annak az «átkozott» 
Bécsnek köszönhető, ahonnan megint felénk 
fújják azt az internacionális veszedelmet, 
a szocializmust. Persze ezeknek nincs más 
gondjuk, mint a munkások védelme, a haza 
rovására. így a mi hazaffyaink. A lényeg 
azonban az, hogy ami megvan a müveit 
külföldön, azt az osztrák delegáció Ellen- 
bogen elvtárs indítványára egyhangúlag el
fogadta, a magyar kormány ellenben el
utasította. Ez az osztrákok által elfogadott 
határozat igy szól: a delegáció utasítja a 
tengerészeti főparancsnokságot, hogy a 
tengerészeti beruházások folytán szükséges 
ipari szállítások C6ak oly vállalkozóknak 
adhatók ki, akik kötelezik magukat a 
munkásokkal egyetértőén megállapított tari
fák szigorú betartására. Nálunk, a keres
kedelmi kormányzat alatt létezik egy köz- 
szállitmányi szabályzat, amelynek ily irányú 
céljai vannak, de ezt nálunk sohase vették 
komolyan, aminthogy nern vették most sem, 
amikor e rendelkezésnek csak egy nevet
séges részét akarák alkalmazni «munkás- 
védelmi» szempontból. A dolog most úgy 
áll, hogy az osztrák kormány, a szociál
demokrata munkások nyomása következté
ben, kénytelen szorítani a magyar kormányt, 
hogy tegyen eleget az osztrák delegáció 
határozatának és igy nagyon könnyen meg 
lehet, hogy a magyar munkásságnak ismét 
onnan, abból az «átkozott» Bécstől hoznak 
valamilyen vívmányt. Nos, hát nincs okuk 
a sujtásos hazaffyaknak szidni Bécset, mint 
internacionális veszedelmet ?

Mindenütt, ahol megfordultok, ági 
táljatok a „Népszava** napilap érde
kében.

HIVATALOS RÉSZ.
Felkérjük tagjainkat, 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.

Közgyűlésünk. A Budapesti kávés
segédek szakegylete tagjai értesittetnek, 
miszerint március hó 30-ára kiirt közgyűlés 
— tekintettel az alapszabályok rendelkezé
seire — nem volt megtartható. E szerint a 
vezetőség április hó 11-éré (kedd) újabb 
közgyűlést hiv egybe, amely tekintet nélkül 
a megjelentek számára, határozni fog. Fel
tétlenül érdekében van minden tagnak, akit 
munkaköre nem akadályoz, hogy a köz
gyűlésen okvetlen megjelenjen.

Tekintettel a közelgő közgyűlésre, 
egyletünk vezetősége felszólitja azon kávés
segédeket, akik tagdijaikkal el vannak 
maradva, hogy jelentkezzenek tartozásaik 
rendezésére, annál is inkább, mert alap
szabályaink értelmében nem élhetnek 
jogaikkal a közgyűlésen; továbbá ugyan
csak az alapszabályok rendelkezése szerint 
négy havi hátralék a törlést vonja maga 
után. Esetleges munkanélküliség a munka
könyv és tagkönyv felmutatásával igazo
landó.

Kávéssegédek értesittetnek, hogy a 
közgyűlésre szóló igazolványaikat április 
1-től kezdve a közgyűlésig a titkárnál át
vegyék, mert csakis igazolványnyai lehet 
a közgyűlésen résztvenni.

Könyvtári bizottság felszólitja azon 
tagokat, akiknél már huzamosabban könyvek 
vannak kint, szíveskedjenek visszaadni, ellen
kezőesetben kényszerítve volnánk az illetőket 
a lapban felszólítani. Mert semmiképpen 
sem indokolt az, hogy kiolvasott könyvek 
parlagon heverjenek és ne állhassanak a 
tagok rendelkezésére.

Köszönetnyilvánítás. A következő 
szaktársak szolgáltattak be újonnan pezsgő
dugókat: Hanicker István 91 drb pezsgő
dugó és 140 drb krondorfi, Zilahy Árpád 
44 drb, Fischer Mihály 34 drb, Schillinger 
Henrik 15 drb, Wiener Lázár 12 drb, Beck 
Sándor 24 drb, Stein Sándor 16 drb, Tenner 
Imre 14 drb, Pollák József 23 drb, Lichten- 
stern V. 13 drb, Fischmann Gyula 27 drb, 
Kiss Mayer 12 drb és 11 krondorfi, Kardos 
Aladár 27 drb, Grünhut Jenő 6 drb, Reich- 
feld Ferenc 22 drb. Továbbá Frechtmann 
József 2 darab müpálmát ajándékozott az 
egyletnek. A szives adakozóknak ezúton 
mond köszönetét a vezetőség.

Zárómulatságunkat az előirányzott 
rövid időre való tekintettel el kellett 
halasztanunk és csak április hó 20-a felé 
tartjuk meg, amiről minden tag meghívó
val fog értesittetni. Addig is kéri az érdek
lődők elnézését a vigalmi bizottság.

A dalkarba belépni szándékozó kávés
segédek felszólittatnak, hogy az egylet 
irodájában a titkárnál jelentkezzenek.

Az itt megnevezettek felszólittatnak 
tagdijaik rendezésére és lakáscímeik be
jelentésére. Tagdijaik nem rendezése esetén 
nevezettek töröltetnek a tagok sorából: 
Werner Lajos, Gál János, Brüll Illés, 
Raschka Henrik, Fischer Jónás, Sattler 
Ármin, Lichtensládter Ede, Ratzka Lajos, 
Fekete József, RoSenwasser Bernát,Neumann 
I. Jenő, Neubauer Sándor, Stranszky Károly, 
Horczky Dávid, Horváth Pál, Vajda Samu, 
Vandzsó József, Wittmann Mór, Leitner 
Béla, Riesdorfer Ernő, Löwy L. Károly, 
Hollánder Sándor, Maschek Anlal, Klein 
Márton, Baranyi István, Lichtenstein Manó, 
Slovák Sándor, Morgenstern Pál, Degonits 
György, Föcs Ödön, Mittel Szerafin, Klein 
M. Miklós, Tóth Imre. Kaiser D. Dezső, 
Grünfeld Lipót, Kohn Hugó, Bebr Sándor, 
Karbunár Demeter, Mild István, Becker 
Károly, Weisz M. Frigyes, Widder Adolf, 
Molnár Gyula, Rogelmann Ferenc, Popper 
Albert, Schwarz József, Újvári György,

Peternits Róbert, Hochstádter Alfréd, Szere 
Mátyás, Schlesinger Sándor, Csillag Imre, 
Wagner Alajos, Kesztenbaum Géza, Aczél 
Oszkár, Gy. Szabó Mihály, ifj. Mayerhoffer 
Ferenc, Fekete Pál, Kovács Vilmos, Weisz 
Imre, Seidenfrau Henrik, Sattler Bertalan, 
Weinfeld Miksa, Stökler Sándor, Rostás 
Izidor, Majerbeck Mihály, Gottlieb Lajos, 
Knap Rezső József, Bokor Zsigmond, 
Braun M. Miksa. Reisz Adolf, Tóth Káioly, 
Szabó József III, Klopfer Vilmos, Bokor 
Zsigmond, Reiner Aladár, Jures Ferenc.

SZER V EZETI Ü G YEK .
A «Magyar Vendéglős- és Kávés- 

ipar» április 1-én megjelent számában 
«Jogászok , borravaló, revier-rendszer» cimü 
cikkében a tényekkel homlokegyenest ellen
kező dolgokat Irt meg, amely lehet hogy 
szerintők célszerű, azonban mint elferdítése 
az igazságnak, egy kissé mégis csak gro
teszk. Mert merészség azt állítani, hogy a 
«két utóbbi kérdés felvetése nem egyéb, 
mint a vendéglői és kávéházi pincérszak
szervezetek fejlesztésére irányuló taktikai 
fogás».

Az igazságnak megfelelően ki kell jelen
tenünk a kávéssegédek szervezete részéről, 
hogy ez az állítás légből kapott üres ko
holmány, mert az egylet és annak vezető
sége a revier-kérdésben teljesen semleges 
állásponton van.

A mozgalmat, amely a reviert célozza, 
egy az egyesülettől teljesen távol álló bi
zottság kezdeményezte, teljesen függetlenül. 
Sok olyan is van, akik nem is tagjai az 
egyesületnek. Ki kell jelentenünk továbbá 
azt is, hogy az egylet fejlesztése körül 
nincs szükségünk taktikai fogásokra, mert 
a munkáltatók azon részének, akik minden 
reményüket a kutyaólba plántálják, taktikai 
fogásaik elegendők, hogy egyletünk fejlőd
jék, amit különben mindenki tud, csak ne
vezett cikkíró nem. Vagy már nern szók 
járni kávésvacsorára F. Kiss ur? Mert ott 
bőven van ám erről szó.

Valótlan a cikkírónak az az állítása, hogy 
a keszthelyi vendéglosné azért akar jogá
szokat pincérnek, mert a szervezetek ter
rorjától akar szabadulni, mivel nevezett ily 
értelmű kijelentést nem tett senkinek, de 
nem is tehetett, mert erről nem is volt al
kalma meggyőződni.

Különben is az a bizonyos terror csak 
azok fejében él, akik az igazságos és jogos 
követelések elől minden esetben sietnek 
elzárkózni, felkiáltva, hogy terror. Ha azt 
kívánjuk, hogy úgy bánjanak velünk, mint 
emberekkel, ők azt mondják erre, hogy 
terror. Ha munkánkért fizetésj a vitást ké
rünk, rámondják, hogy terror. Ha a ben
nünket ért sérelmek orvoslására teszünk 
lépéseket, fülünkbe ordítják, hogy terror, 
terror. Hát tisztelt illetők, önök szerint mi 
nem terror ?

De menjünk tovább t. cikkíró ur. Önök 
a jogászpincérektől féltik a vendéglős- és 
kávésipart, mellesleg azonban azt is mond
ják, hogy a jogászokat és pincéreket is 
féltik, szóval mindent féltenek. No ezt na
gyon kevesen hiszik el. Azonban hogy 
féltenek valamit, ez kisír a cikkből. Hogy 
mit féltenek, azt elhallgatják, mi azonban itt 
elmondjuk.

Ha őszinték a jogászok féltését illetőleg, 
ezt akceptáljuk, mert könnyű megállapítani, 
hogy a jogászpincérrel nem lehet gorom- 
báskodni, esetleg ha mégis megtörténnék, 
úgy azt a munkáltató zsebe érzi meg. A 
pincéreket pedig azért féltik, mert az oly 
fluktuáció, amely az értelmiséget gyarapítja, 
a pincéri szakmában szerintük káros. Ok 
ezt nem akarhatják, mert hát az értelmes 
elemet sokkal nehezebb kizsákmányolni. 
Szerintük tehát alkalmasabb a dummer 
Johann, mint a jogász. Értjük.

A tévedések kikerülése végett ki kell 
jelentenünk, hogy a kávéssegédek szak
egylete részéről semmiféle lépés sem lett 
téve a paritásos közvetítő érdekében az 
ipartársulatnál.
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Hogy az éttermiek szakegylete tett ilyen 
irányú lépéseket, ez elég meggondolatlan
ságra vall. Részünkről ezt a lépést helyte
lenítjük. Mi ugyanis nem vagyunk hajlan
dók munkaközvetítésünket a paritás ked
véért feladni. Mert nekünk biztosabb talaj i 
a kávéházak kétharmadával fentartani a köz
vetítést, mint esetleg egy bizonytalan s 
mindig a munkáltató javát védelmező pari
tásos közvetítővel.

Végül csak azt kívánjuk megjegyezni, 
hogy a t. cikkíró megfeledkezett egyről: | 
arról az igazságról, hogy a munkásmozgal
makban lehetnek időszakok, amidőn a szer
vezet ereje gyengül, azonban a tőke és 
munka harca örökéletü.

Általános kávéssegédsztrájk Abbá
ziában. Az abbaziai állapotok is megérlel
ték a méltó gyümölcsöt, a sztrájkot. Már 
nagyon sok  ̂ panaszt hallottunk eddig a 
tengerparti kávéházi és vendéglői viszo
nyokról, főképp a kávéházakról, amelyek 
züllöttség tekintetében vezetnek. A magyar 
pincérek már régóta tisztában vannak ezen 
körülménynyel és ha akad is néha egy-egy 
vállalkozó, csakhamar elfogja az undor az 
ottani állapotok züllöttsége révén. Legtöbb- 
nyire bécsi kávéssegédek vannak foglalkoz
tatva, akik nemhogy fizetést nem kapnak, 
hanem keresetükből a munkáltatónak adóz
nak, asztalonként értve. Tizennyolc órát töl
tenek egyhuzamban a munkában és férges, 
piszkos odúkban lakatják őket. Továbbá 
mindenféle munkára kötelezik, a söprést és 
ablaktisztítást is velük végeztetik.

Ezek után nem meglepő a sztrájk hire, 
amely táviratunk alapján a «Quarnero»- 
kávéházban kezdődött, amely azonban ál
talános lesz. Ennyit óhajtottunk közreadni 
addig is, amíg részletesebb jelentést nem 
kapunk. Amig a sztrájk tart, senki le ne 
utazzék Abbáziába.

A nagyváradi pincérmozgalom. Amint 
már előző lapszámunkban megírtuk, nagy
váradi szaktársaink mozgalmat indítottak 
helyzetük javítására, mert a jelen állapot 
rájuk nézve tarthatatlanná vált. Elhatározták, 
hogy megszabadulnak a munkáltatók gyám
sága alól, amely gyámság béklyója minden 
modern törekvésnek. Nézetünk szerint nagy
váradi szaktársaink elhatározása eléggé 
indokolt akkor, amidőn eddig egy oly egy
letbe voltak kényszerítve, ahol ők csak a 
fizető alanyt képviselték, mig a munka
adók kezeibe összpontosult minden jog és 
intézkedés.

Most már csak az a kérdés, hogy a lel
kes és jogos elhatározást vájjon gyorsan 
követi-e a tett, mert nem elég kivívnunk 
valamit, hanem körül kell bástyázni, még
is kell védeni azt. Kérdés eszerint, hogy 
erre nézve megvan-e a garancia. Megvan-e 
az kellő erő, amely alkotó munkát végez. 
Megvan-e az egyénekben a kellő összhang 
a mozgalom fejlesztésére. Ezekre a körül
ményekre óhajtjuk nagyváradi szaktársaink 
figyelmét felhívni. Mert amely mozgalom a 
fenti garanciával nem rendelkezik, az nem 
él, az csak vegetál. És csak egy mozzanat 
kell, hogy a szétszakított béklyó ismét 
visszakerüljön a kezekre.

Minden törekvésük az legyen tehát nagy
váradi szaktársainknak, hogy folytonos agi- 
tációval soraikat megerősítsék, okos és cél
tudatos munkával az egyéneket meggyőzzék 
és megnyerjék.

KfiVÉSSEGÉDEK ROVRTR

Kávésipar., Az a fölfelé való törekvés, 
amely a kávésipar terén megnyilvánul egyes 
törtetők részéről, akik a minden áron való 
kávés akarok és leszek célzattal valójában 
már-már diszkreditálják e jobb sorsra érde
mes ipar tekintélyét, amely ipar úgyis sokat 
szenved azáltal, hogy csak nagyritkán 
üdvözölhet egy e szakmára érdemes egyént 
kebelében. Ezeknek a törekvéseknek azután 
kényes utókövetkezményei vannak törté
netesen. Legtöbbnyire a főpincérek óvadé

kára történnek a kávéház-átvételek, amint 
ezt a Mercur-kávéház esete is bizonyítja, 
ahol a főpincér az üzlet megvétele előtt 
két héttel már kézhez szolgáltatta az óva
dékot, amennyiben a megvételnél erre szük
ség volt. És mi történt?! Az üzlet átvétele 
alkalmával szükségessé vált még 100 korona. 
A kávésnak nem volt, a föpincér pedig 
nem volt hajlandó ezen összeget is leadni, 
ilyen körülmények között jött tehát — ami 
történetesen jönni szokott — egy másik 
főpincér, aki hajlandó,volt 100 koronával 
több óvadékot adni. És annak az ember
nek, akinek már 2 hét óta bent feküdt a 
pénze az üzletben, távoznia kellett. És ami
dőn felháborodva tiltakozni próbált az el
járás helytelensége ellen, az illető kávés 
nagy kegygyei felajánlott 3 forintot kár
pótlásul, bevallva, hogy nem tehet az eset
ről, mert nem birt magán másképp segíteni. 
Nos, hogy tetszik ez a dolog főpincér 
urak, akik majd valamennyien ki vagytok 
téve az eféle elbánásnak. Jobb-e ezen jelen 
állapot, amely valóságos árucikként kezeli 
érdekeiteket, egy oly állapotnál, amely az 
ily jogtalanságokkal szemben védelmet nyújt.

Óvadékbank m. sz. Van a fővárosban 
egy úgynevezett «Kávésok és főpincérek 
óvadékbankja m. sz.», amely intézménynyel 
bár nem szívesen foglalkozunk, mert az 
oly intézménynyel, amely nem szorosan 
közérdek jellegű és csak az egyének, tehát 
csak egyesek érdekeinek képviselője. Hogy 
mégis kénytelenek vagyunk vele foglal
kozni, ezt tesszük azért, mert a bank választ
mányának egy határozata a közre sérelmes; 
úgy a jelenben sem irányítanák bennünk 
személyi motívumok.

Mi, akik már megszoktuk a szociális érte
lemben vett gondolkodást, minden oly tény
kedést, amely a maradiság bélyegét viseli, 
ostorozni szoktunk. Mi ugyanis indokolat
lannak tartjuk azt, hogy a bank választ
mánya nem vette fel a tagok sorába 
Schweitzer József főpincért. Tudomásunk 
szerint ez a jog bár alapszabályszerü, azonban 
az elutasítás körülményei homályosak. Sejt
jük bár, hogy honnan fuj a szél és éppen 
ezért megbotránkozunk rajta. Mert hely
telenítjük, hogy valakit egy régi botlásáért 
— amit már különben is a tisztességnek 
megfelelően rendbehozott — ilyen frapán- 
san üldözzenek, Furcsa is a dolog, mert 
hisz a nevezett azóta már a legjobb üzle
tekben becsülettel tölti be a munkakórét. 
Érthetetlen tehát, hogy amikor jó az illető 
főpincérnek, miért nem jó banktagnak egy
ben. Nem célunk a nevezett beliigyeibe 
avatkozni, azonban a jelen dologgal kapcso
latban meg kellett tennünk, mert a szociális 
morál tiltakozik joggal az ilyetén elbírálás 
ferdeségei és együgyüségei ellen.

KÁVÉFŐZŐK é s  konyhrleqények 
ROVATA

..........................- ■■■■■■...........   J
Szaktársak 1 A kávéfőzők és konyha

legények tanulságot szerezhetnének maguk
nak abból a szervezkedésből, amelyet a 
kávés urak, a mi munkáltatóink ellenünk, 
az amúgy is elnyomott munkások ellen 
folytatnak.

Március hóban Bécsben tartották meg 
alakuló közgyűlésüket, ahol igen sok kül
földi munkáltató is megjelent. Céljuk az 
volt, hogy megalakítsák a magyar-német- 
osztrák kávésszövetséget. Tehát nemzet
közileg szervezkednek, hogy közös akarat
tal zsákmányolják ki munkásaikat. Az erős, 
hatalmas tábor szervezkedik a szegény, el
nyomott munkássággal szemben. És még 
hozzá nemzetközileg.

Ez a folyamat előttünk, szemünk láttára 
történik és mi mit cselekszünk védekezés
képpen ? Közömbös nemtörődömséggel 
viseltetünk saját sorsunk iránt, széthúzunk, 
ah iyett, hogy kettőzött erővel szervezked
nél!. a nemzetközi támadás ellen.

A munkáltatók felismerték a szervezkedés 
szükségességét. Tudják, hogy együttesen

még jobban kizsákmányolhatnak bennünket, 
mint szervezetlenül. Tudják, hogy a mun
kások munkaereje olyan kincs, amelyet 
minden áron ki kell használni. Különösen 
akkor, ha a munkások szervezetlenek és 
ezáltal képtelenek a védekezésre.

De nekünk a megélhetésért folytatott 
nehéz munkában mindez nem jut eszünkbe. 
Nem gondolunk arra, hogy munkáltatóink 
miért szövetkeznek ellenünk. Pedig ezt 
már látnunk kellett volna.

Ha eddig a szaktársaink nem tudták azt, 
hogy szervezkedéssel, közös akarattal nyo
morúságos helyzetünkön javíthatunk, csa
ládunknak megszerezhetjük mindazt, amit 
most, a rossz kereseti viszonyok miatt, nincs 
módunkban megtenni, akkor minden kávé
főzőnek kötelessége a szakegyletbe beirat
kozni.

Addig, mig a kávéfőzők nem látják be, 
hogy csak együttes erővel, intenzív szer
vezkedéssel tudjuk visszaverni munkáltatóink 
határtalan kizsákmányolási dühét, addig, 
mig egyetlen konyhalegény távol áll a 
szakegylettől — jól teszik munkáltatóink, 
ha ezt a gyengeségünket váltópénzre fel
váltják.

Amig öntudatlanul fejünket lehajtjuk a 
munkáltatóink lábai elé, ne várjunk mást, 
mint nyomorúságos fizetést, baromi bánás
módot és — rúgásokat.

De ismételjük: egy csapásra megváltoz- 
hatik minden. Csak akarni kell. Csak fel 
kell ismerni minden kávéfőzőnek és konyha
legénynek, hogy a szakegyletbe való tömö
rülés meghozza nekik az emberi megélhe
tést és öntudatra valló megbecsülés.

Pályázat. A Budapesti kávéfőzők szak
egyesülete pályázatot hirdet titkári állásra. 
A pályázótól megkivántatik az agitacionális 
képesség és szakismeret.

A pályázatok 1911. évi április hó 15-ig a 
szakegyesület irodájába (Dohány-utca 30) 
nyújtandók be.

Kezdőfizetés 140 korona. Próbaidő két 
hónap

Az állást május 1-én kell elfoglalni. 
Szakmabeli pályázó előnyben részesül.

Pénzes Antal szaktárstól a szakegye
sület részére kaptunk 113 darab vegyes 
pezsgődugót, melyért köszönetét mond

a vezetőség.
K ávéfőzők b álja . Szakegyesületünk 

1911. évi február hó 23-án tartotta meg 
farsangi bálját, amelyet bátran sorozhatunk 
a legszebben sikerült mulatságaink közé. 
A bálon a következők voltak szívesek 
felülfizetni: Haugg Béla 10* -, Törley-cég 
10*—, Bállá Károly vendéglős 10*—, Oálik 
Lajos 10*—. Hamburger Adolf 10’ —, Har- 
sányi testvérek 5’ —, Almási Károly 5*—, 
Lidii József 4*—, Segesvári Balázs 4-—, 
Éttermi segédek dalkara 5 —, Földi János 
7*—, Géber Jgnác 5*-*-, Radó József 5’—, 
Hoffmann Ármin 5*—, Grosz Zsigmond 
5*—, Parizek József 5*—, Duni Gusztáv 
5 —, Szíics János 5-—, Első magyar, ser
főző részvénytársaság 5*—, Kertész Ármin 
5*—, Keszler Géza 5*—, Fritz Ferenc 4’—, 
Lisszauer-személyzet 5*—, Kern Emil 3*—, 
Dózler Sándor 3*—, Cseszka János 3*—, 
Bibercsik Lajos 2*—, Krausz Ignác 3*—, 
Száraz László 3*—, Czvetánovics Mihály 
2‘—, Gavrilusz Sándor 2*—, Rebeles Simon 
2*—, Zuckermann M. 2*—, Molnár Gyula 
2*—, Klein Antal 2 — Keresztúri Ferenc 
L , Karvalics József í*—, Sztraka Antal 
1*—, Szitás Mihály P—, Závorszki János 
L , Tömör József 1*—, Sulyok Ferenc 1*—, 
Drulya Mihály 1'—, Oczikán Franciska 1* ,
Sándor István T50, Gáspár Miklós T20, 
Lipjánszki György T20, Német József T—, 
Dombai József 1*—, Nyársik János 1*—, 
Csipszer János - '80, Tézsla József —*80, 
Szeleczki Imre —'70, Sirger Sándor — Ö0, 
Katona József — 60, Tuli István 50 
korona. Á felülfizetésekért ez utón is köszö
netét mond a vezetőség.

Felelős szerkesztő: Hanisch Pál,
Kiadja: a lapbizottság.

Világosság könyvnyomda r.*t., Budapest, V ili., Contl-utca 4
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Pincércipők csak Serény Zsigmondnál, 
VII. kér., Erzsébet-körut 44. sz. a. kaphatók. 
Ajánljuk szaktársainknak erre vonatkozó 
hirdetésünket.

A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás

S A L V A T Q R
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukor- 
betegségnél, vörhenynél és hurutos bóntal- 

maknál kitűnő hatású.
T erm észetes vasm entes savanyuvlz.

Kapható ásványvirkerenkedénekben és gyógystertárakban. 
CPUIII TCQ áPflQT Szinye-Lipéczi Salvator-forrás- 
oUnUL I LO MUUöl vállalat, Budapest, Rudolfrakp. 8.

A kávéssegédek
figyelmét felhívjuk, hogy a Krondorfi 
kutvállalat az összes ásványvizeket 
tartja. Esetleges rendeléseknél tehát 

e céget kérjük figyelembe venni.

Dréher Antal serfőzde! r.-t. Kőbányán
fájdalmas megilletődéssel jelenti, hogy a vál
lalat nagyérdemű, felejthetetlen igazgatósági 
tagja és ügyvezető igazgatója

munkássága közepette, életének 48. évében, 
f. hó 13-án elhunyt.

Temetése folyó hó 21-én (kedden), 
délután fél 4 órakor volt a régi Kerepesi- 
uti temető halottasházából a rom. kath. anya- 
szentegybáz szertartása szerint.

Budapest, 1911 március hóban.

Béke hamvaira!

I Ahol csak lehet, 
04 .C U V U U  a c l l v ;  borhoz vagy
pezsgőhöz mindenkor KRONDORFI 
SAVANYUVIZET sz o lg á lju n k  fel. 
Tartozunk ezzel a vállalatnak, mert a 
KRONDORFI is tám ogat bennünket.

KávéH figyelmét
felhívom saját gyártmányú

konyhakabát-, kötény- és 
munkanadrág-üzletemre,

mit a legjobb minőségben, 
monogrammal ellátva, ol
csón szálútok. Kávéfőzö-kabát 
méret szerint 3 korona 60 

• fillértől feljebb.

G rSn h u t Ódon,
szabómester

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

Mérethez elegendő ujjhossza és mellbőség 
hónaljon körül.

HAGGENMACHER
kőbányai és budafoki sörgyárak r.-t.

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

BUDAFOK.  (Telefon-szám: 1.)

---------------------  Városi iroda: ---------------------
B u d a p e s t i  V.,  K á d á r - u t c a  5 .

(Telefon-szám: 14-60.)

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 ris tá ly -fo rrá s  

ásványvizet.
Kívánatra szénsavmentes töltést is 

szállít a

Síi. LukócsfiirdO Kulvállolal B .-I. Budán.

Pincérek figyelmébe I
Az elismert le g jo b b  és le g ta r tó s n b b

PINCÉR-CIPŐK

1910.  é v i  m á j u s  h ó n a p t ó l
Budapest, VII., Erzsébet-körut 44
kaphatók. Számos elistnerö-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.

TÖRLEY
=  TALISMAN =

= CASINO = RÉSERVÉ =

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

Városi iroda: Vili., Esterházy-utca 6.
Teiofon-szám: 62 — 59.

Palacksör osztálya: X. kerület, Kőbánya.
Telefon-szám: 56— 68.

SÜRQÖNYCIM: „BERENDEZŐK B U D A P E S T «

HÜTTL TIVADAR
NN CS. ÍS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ m  
BUDAPEST. V„ 00R0TTYA UTCA 14.

Porcellán és üvegáruk.
Állíttatott Saját porcellangyár Budapesten...s.-... ifpts árjegyzék kivímtri germentve.
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