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Május elseje.
(sch.) Május elsejének nagy és magasztos 

jelentőségét nem mindenki ismeri, nem 
mindenki tudja, hogy a világ proletárai 
május elsejét miért ünneplik . . . Sokan, 
bár elfogadják az ünnepi jelzőt, de meg
maradnak mindennapiságukban — úgy 
értve ezt —, hogy bár nem dolgozik, részt- 
vesz a menetben, meghallgatja az alkalmi 
szónoklatokat, lelkesedik egy kicsit s azután 
boldog megnyugvással azt képzeli magáról, 
hogy megtette szervezett munkáshoz illő 
kötelességét. Aki pusztán ünnepnek látja 
május elsejét, annak körülbelül igaza is 
van igy . . .

Azonban május elseje, bár ha ünnep is, 
egyben munkanap is. Ezen a nagy ünnep
napon kell megnyilvánulni a szolidaritás 
munkájának, annak a munkának, amely 
arra törekszik, hogy ott is világosság 
legyen, ahol ma még a sötétben a szerve
zett munkások ellenségei tanyáznak, kör
meik között tartva azokat, akiket pedig 
érdekeik hozzánk fűznek.

Május elseje tehát munkanap is, mert 
bár kikerülnek a kezekből a minden
napi munkaeszközei, elhallgatnak a gyárak 
dübörgő vasszörnyei, beáll a csend a 
műhelyekben, a bányákban visszanyeri 
birodalmát egy napra a siri csend és 
sötétség, mégis folyik a munka e napon, 
a felvilágosítás és meggyőződés munkája 
újabb harcosokat szerezni a munkáshad
seregnek. Ebben a magasztos munkában 
látjuk május elsejének méltó megünnep
lését . . .

E napon jön egybe a szervezett munká
sok tábora, hogy számot tegyen haladásá
ról, hogy kifejezést adjon akaratának, hogy 
felemelje tiltakozó szavát és tüntessen azok 
ellen, akik sohasem vagy csak ritkán 
dolgoznak, de annál többet dőzsölnek a 
munkásság bőrére.

Május elseje az a nap, amidőn a hatalmas 
munkástábor felvonultatja imponáló sorait, 
figyelmeztetésül azoknak, akik judásai a 
munkásjogos követeléseinek.

. . . Lássátok, ez az a tábor, amely vért 
izzad értetek. Cyötrelmes munkában tölti 
napjait, hogy ti jólétben és kényelemben 
hiányt ne szenvedjetek. Mit nyujtatok ti 
ennek fejében ?

Jogtalanságot, kizsákmányolást, megvetést, 
gúnyt. De vigyázzatok, mert e tömeg már 
felismerte szenvedéseinek forrásait és igyek
szik letörni hatalmatokat!

Május elseje az a nap, amidőn fogadal
mat kell tennünk arra, hogy szervezeteink
kel szemben minden kötelezettségnek eleget 
teszünk. E napon kell munkálkodásunkat 
kiterjeszteni arra, hogy a még meg nem 
győzött munkástársainkat sorainkba bevon
juk. Ez a nap a legalkalmasabb arra, hogy 
a munkásérdeket védelmező sajtónak híve
ket, előfizetőket szerezzünk, mert ahány 
előfizetőt szerzünk a sajtónak, annyi uj 
harcost nyerünk a szervezetnek.

Mi, kávéssegédek, akik a mai ünnepi 
napot is kemény munkával töltjük, tudjuk 
és ismerjük azt a nagy jelentőséget, amit 
a mai nap képvisel. És bár nem vehetünk 
részt munkaviszonyaink folytán az ünneplés
ben, de kivehetjük részünket a munkából. 
Minden kávéssegéd számoljon azzal a 
fontos körülménynyel, amely kötelesség-

szerüen reá háramlik, mint szervezett 
munkásra. Méltóan ünnepiünk akkor, ha 
lerójuk adónkat a sajtóval szemben. Fizesse
tek elő a Népszavára s igy méltóan ünne
peltetek. A kötelességteljesités fő jellem
vonása a szervezettségnek. Amit a sajtóra 
áldoztok, azt magatoknak adjátok, azzal 
saját erőtöket növelitek !

Szemfényvesztés.
Harsányi Adolf ur, a kávésipartársulat 

elnöke, a folyó évi április 20-án megtartott 
ipartársulati közgyűlésen a következő indít
ványt «adta be» a közgyűlésnek :

«A közgyűlés kijelenti, hogy a társulati 
tagoknál alkalmazott munkások nyugdíjra 
való biztosításának kérdésével foglalkozni 
kíván és utasítja a választmányt, hogy 
erre vonatkozó részletesen megokolt javas
latát terjessze elő.»

Az indítvány fölötti vitában elsőnek 
Weingruber Ignác szólalt fel, aki elfogadná 
az indítványt, mint olyant, mely a pincér 
jövőjét lenne hivatva biztosítani, minthogy 
azonban a biztosítást a Szállodások, ven
déglősök, kávésok, pincérek és kávéssegé
dek országos nyudijegyesületével kapcso
latban tervezi a vezetőség, ennélfogva azt 
nem fogadhatja el.

Berger Leó ur csatlakozott a Weingruber 
által elmondottakhoz, óva intette a kávéso
kat attól, hogy a pincérség «bőrére» menő 
oly csúnya dologba avatkozzanak, egyben 
közönséges szemfényvesztésnek nevezte a 
pincérség érdekében örökösen hangoztatott 
humánus terveket, amelyek sohasem való- 
sittatnak meg.

Mészáros Győző és Katona Géza, a 
szemfényvesztő politika keverői, természe
tesen Harsányival egy követ fújtak, Deutsch 
Artúrt pedig, aki nemrég még közöttünk 
harcolt és a becsületes, nyilt politikához 
van szokva, elkápráztatta az indítvány és 
sietett az elnöknek és a választmánynak 
elismerését kifejezni.

Mindezek után Harsányi elnök szólalt 
fel és «kijelentette», hogy csak elvi hozzá
járulást kér és hogy ő nem mondta azt, 
hogy okvetlenül muszáj az országos nyug- 
dijegyesülettel megcsinálni az üzletet.

Harsányi elnök ezen «kijelentése» után 
a közgyűlés az indítványt elfogadta, Deutsch 
Artur azon módosításával, hogy a választ
mány záros határidőn belül köteles a ki
dolgozott tervvel a közgyűlés elé jönni.

Harsányi «kijelentésével» szemben ada
tokkal bizonyítjuk, hogy Harsányi ur igenis 
az országos nyugdijegyesülettel akarta a 
kávéssegédek nyugdíjazását megcsinálni, 
egyes személyek érdekében, az országos 
nyugdijegyesület jövedelmének szaporítása 
és a Munkaadók bankja részvénytársaság 
javára, természetesen, amiként Berger Leó 
ur mondotta: a pincérség bőrének a 
lenyuzásával.

Harsányi ur 1911 évi április 10-én, a 
kávésok közgyűlésén, Weingrubernek és 
Berger Leónak a nyugdijegyesülettel való 
összeköttetés elleni felszólalása után azon 
«kijelentést* tette, hogy csak elvi hozzá
járulást kér a javaslathoz és hogy nem az 
országos nyugdijegyesülettel akarja meg
csinálni az ügyet. Ézzel szemben leközöl
jük a nyugdijegyesület igazgatóságának

1911 évi március 24-én tartott rendes havi 
ülésének jegyzőkönyvi kivonatát, amely 
szószerint igy hangzik:

2592. T. Kiss Lajos bejelenti, hogy 
Harsányi Adolf, akadályoztatása okából, 
a mai ülésen részt nem vehet, közli 
azon üzenetét, hogy a kávésipartársulat 
legközelebbi közgyűlésének napirendjére 
kitűzte a nyugdijegyesületbe «belépés» 
kérdését.

Az igazgatóság örömmel veszi tudo
másul azt, hogy a kávésipartársulat 
átérzi egyesületünk fontosságát, azon 
reményének ad kifejezést, hogy a meg
indítandó akció folytán a kávésok és 
alkalmazottaik tömegesen fognak az 
egyesületbe belépni és utasítja a jog
tanácsost, ennek akadályoztatása esetében 
a titkárt, hogy az egyesület képviseleté
ben a közgyűlésen megjelenjék és ott 
kívánatra a kellő felvilágosítást megadja, 
íme, a kávésok közgyűlése előtt három 

héttel már beígérte a nyugdijegyesületnek 
a kávéssegédek pénzét Harsányi ur. Hogy 
az indítványt nem fogadták el egyhangú
lag, azt Weingruber és Berger uraknak 
köszönhetjük, mert az utóbbi sokáig igaz
gatósági tagja volt a szóbanforgó nyugdij
egyesületnek, ismeri annak működését, 
azért is mondott le annak idején igazgató- 
sági tagságáról és azért tiltakozott ezen a 
pincérség «bőrére* menő üzletecske ellen.

Nézzük meg már most, miért született 
meg a kávéssegédek nyugdijkérdése és 
hogyan működik azon egyesület, melynek 
Harsányi ur «en gros* akart szállítani 
bennünket.

Az említett jegyzőkönyv szerint Harsányi 
ur üzenetének F. Kiss Lajos általi tolmá
csolása és a jogtanácsos referálása után, 
melyben különféle pénzintézetek kedvező 
kamatozást ígérő ajánlatairól volt szó, a 
következő, szószerint közölt, határozatot 
hozták :

2593. Az igazgatóság a jelentést tudo
másul veszi, a kedvező kamatozást Ígérő 
pénzintézetek ajánlataival akkor fog fog
lalkozni, amidőn a Munkaadók bankjánál 
elhelyezendő 20.000 koronás keret be 
fog telni.
Mindjárt utána ez következik:

2603. Titkár jelentése alapján az igaz
gatóság a márciusi bevételekből 4000 
koronát utal át a Munkaadók bankja r.-t. 
számlájára.
Azok kedvéért, akik ezt nem tudják, 

megsúgjuk, hogy a Munkaadók bankja 
részvénytársaságnak Harsányi Adolf ur az 
elnöke, főpincéri óvadék és kávésoknak 
adott kölcsönök adásával tengeti életét és 
igen nagy szüksége lenne a nyugdijegye
sület még egypárszor 20.000 koronájára.

Szóval Harsányi ur, azonfelül, hogy 
miként Berger Leó ur mondotta — a pin
cérek bőrére spekulálva, pénzt szerzett 
volna bankja részére, még mint nagy szo
ciológus, humánus emberbarát is szerepelt 
volna az «ilyen» üzleti (jgyekben járatlan 
emberek előtt.

Tényleg, a szemfényvesztés terén — de 
csakis azon — professzor lehetne Har
sányi ur és mi kiállítjuk neki azon még 
hozzá nem is hamis bizonyítványt, amely
nek alapján újra lehetne professzor az 
álhumanizmus és a szemfényvesztés tudo
mányában.
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Nézzük meg ezek után, hogyan dolgozik 
azon nyugdijegyesület, amelynek Harsányi 
ur «beigért» bennünket.

Például ha valaki 1000 koronára akarja 
magát nyugdíjra biztosítani, először is fizet 
6 korona beiratási dijat, azután havonként 
6 korona 80 fillért, 35 éven át.

Az alapszabályok 33. szakasza szerint, ha 
egy tag egy évig nem fizeti tagsági diját, 
önként kilépettnek tekintetik és kérelmére 
neki, esetleg jogutódainak a befizetett tag
dijak 25%-a csupán azon esetben fog 
visszatérhetni, ha az illető legalább 6 éven 
át volt fizető tag.

Tehát 25%-át adják csak vissza a befize
tett pénznek, de azt is csak akkor, ha már 
6 évnél többet befizetett, szóval, ha már 
a hét bőréből hatot lenyúztak.

Arra számit a Harsányi-féle nyugdijegy- 
let, hogy egy pincér sem fizet 35 évig 
egyfolytában, mert vagy meghal, vagy pedig 
rossz viszonyok közé kerülve, kikéri a be
fizetett pénzének a 25%-át, a 75%*ot pedig 
a nyugdijegyletnek ajándékozza.

Szóval a nyugdijegylet arra alapítja szá
mítását, hogy a pincér nem él 35 évig és 
igy nem veszi igénybe a nyugdijat, azután 
a pincérkönnyelmüség is jól jövedelmez 
nekik, mert ha egy kissé zavarba jön anya
gilag, akkor bizony kiveszi a negyedét a 
pénzének, a többit veszni hagyja.

Azonkívül rém sok az olyan jövedelem, 
ami a 2—3 hónapos befizetésekből kerül 
ki, tudniillik befizet valaki 2—3 hónapot, 
akkor informálódva az egyesület felől, nem 
fizet többet, hanem veszni hagyja az addig 
befizetett 40—50 koronákat kitevő ösz- 
szeget.

Fenti állításainkat igazolja az, hogy a 
múlt évben, szeptember hó 13-án a köz
gyűlés «ugy módositotta» az alapszabályo
kat (és miután az már jóváhagyatott, az 
igazgatóság elhatározta, hogy folyó évi 
junius 1-én már annak alapján fog mű
ködni), hogy például az alapszabályok 
61—63. szakaszai szerint az önként kilépő 
esetleg kizárt tagnak, vagy jogutódainak a 
befizetett tagdijak egyharmada csak azon 
esetben fizettetik vissza, ha az illető leg
alább 6 éven át volt fizető tag.

Amint látható, a tag mindenképpen vészit 
ezen ügylet körül, ha nem tud fizetni, ak
kor 25°/0-át, ha pedig önként ki akar lépni 
az egyesületből, akkor nagy kegyesen az 
egyharmadát adják vissza a tagnak abból 
a pénzből, amit befizetett, természetesen 
csak akkor, ha 6 évnél tovább fizetett, mert 
ha csak 5 évig volt balek, akkor az a pénz 
az ő szemükben bagateli, amiről nem érde
mes beszélni.

Taggyüjtőnek érdemes lenni a nyugdíj- 
egyletnél, erre is a jegyzőkönyvből raga
dok ki egy alkut.

2598. Titkár bemutatja Csitkovits Pál 
ajánlatát, aki azt kéri, hogy Sopron város 
területén ő is vehessen fel tagokat, a fel
vételi dijak 50 százalékának átengedését 
kéri.

Az igazgatóság a kért felhatalmazást 
megadja és a felvételi dijak 50%-át mégis 
úgy, hogy 20%-ot az 50-ből csak akkor 
folyósit, ha a jelentkező tag legalább 3 havi 
tagsági dijat befizet, engedélyezi.

Ez a Csitkovits Pál ur gazdag ember, a 
soproni Szarvas-szálloda tulajdonosa, de hát 
50%-ra érdemes dolgozni, a nyugdijegylet 
részére tagot gyűjteni.

Azt hisszük ezek után nem kell többet 
magyarázni, hogy akart bennünket Har
sányi ur és hogy miért akart bennünket 
nyugdíjjal biztosítani.

Rátérek most a szemfényvesztő politika 
más oldalára, amelynek Mészáros ur sza
vaival élve,

«ipartársulati hazugságok*
cimet adhatnék.

Az ipartársulati jelentések dagadnak a 
dicsekedéstől, hogy dacára annak, hogy 
nincs kollektív szerződés, ime: még sem 
lettek megcsorbitva az alkalmazottaknak a 
lejárt szerződésben biztosított jogai.

No hát erre felsorolhatnánk számtalan 
szabadnap rablót, sok olyan gyilkosféle 
kávést nevezhetnénk meg, aki reggel 6 órá
tól éjjel 2 óráig vagy déltől reggel 6 óriáig 
dolgoztatja az embereit, azonkívül nagyon 
sok helyen nincsen 14 korona heti fizetés, 
de ezt máskorra tartogatjuk, egyelőre csak 
két mákvirágot teszünk ki az ablakba.

Katona Géza urnái egész télen át heten
ként 2—3*szor, ahányszor este katonazene 
volt, a nappali emberek reggel 6 órától 
éjjel 2 óráig dolgoztak, de azért reggel 
6 órakor újra munkába kellett nekik állani. 
Külön fizetést nem kaptak.

Dodika urnái (Gárdonyi) a nappali em
bereknek szabadnapjukon délig dolgozni 
kell, amit azonban Dodika ur nem fizet 
meg külön, azután egy ember délután 7 24 
órától reggelig dolgozik.

Ezekről a dolgokkal más alkalommal 
fogunk bővebben foglalkozni, most még 
csak egy másik — Mészáros ur szavaival 
élve — ipartársulati hazugságra akarunk 
rámutatni.

Egy idő óta bál és minden egyéb alka
lom adtán végig koldulják a kávésokkal 
üzleti összeköttetésben álló szállítókat és 
üzletembereket azon a címen, hogy az ado
mányok a kávéházi alkalmazottaknak munka- 
nélküli segélyalapja javára gyüjtettnek és a 
bál jövedelme is arra szolgál.

Nézzük meg, hogy a mi nevünkben 
összekoldult pénzeket hová, mire fordítják.

A legutóbb megtartott bál összekoldult 
jövedelme 3246 korona 8 fillért tett ki.

Ezen pénz mikénti felhasználása dolgá
ban a kávés ipartársulat választmánya folyó 
évi április hó 5-én tartott ülésén a követ
kező határozatot hozta:

Elnök javasolja, hogy a társulati bál 
tiszta jövedelme gyanánt mutatkozó 3246 
korona 8 fillér olyképpen osztassák fel, 
hogy 3000 korona az ipartársulat törzs
vagyonához csatoltassék, 240 korona a 
munkanélküli alapnak engedtessék át, 
4 korona 8 fillér és az időközi kamat 
pedig a karácsonyfa-alaphoz csatoltassék. 
A választmány ezt a javaslatot egyhan
gúlag elfogadja.
Öntudatos munkás amugysem fogad el a 

kávésoktól könyöradományt, amikor pedig 
azt látjuk, hogy a munkanélküliek részére 
összekoldult pénzeket a kávésok a saját 
vagyonuk gyarapítására fordítják, hát akkor 
bizony a legközelebbi alkalommal falraga
szokon fogjuk a munkanélküliek javára 
megpumpoltak figyelmét felhívni arra, hogy 
az ipartársulati hazugságok közé tartozik 
az, hogy a kávésok a munkanélküli alkal
mazottak javára gyűjtenek.

Azt hisszük, hogy maguk a kávésok is 
kezdik szégyelni a jelenlegi szemfényvesztő, 
hazug politikát, ennek lehet tulajdonítani, 
hogy a közgyűlésen 250 ipartársulati tag
ból csak 39-en jelentek meg, dacára annak, 
hogy az elnök nagy dobbal hirdette, hogy 
fontos szociálpolitikai indítványt fog a köz
gyűlésen tárgyaltatni.

Valószínű, hogy épp azért nem jelentek 
meg a kávésok, mert nem akartak jelen 
lenni azon közgyűlésen, amelyen valamely 
Harsányi ur által javasolt munkásjóléti in
dítvány lesz elfogadva.

El lehet mondani, hogy csak a vezérek 
voltak jelen a közgyűlésen és pedig az 
ipartársulati vezérek, óvadékbankigazgatók 
és nyugdíjbiztosítási matadorok.

Dódika is jelen volt, Dódika is pártolta 
Harsányi indítványát. (Naná, nem pártolta! 
Szerk.)

A közgyűlésen megjelent 39 vezér, bank- 
igazgató és nyugdijbiztositási matador kö
zött «két kávés» : Weingruber Ignác és 
Berger Leó urak voltak a mi megvédoink, 
akik tiltakoztak a javaslat elfogadása ellen 
és a pincérek bőrére (Zsebére! Szerk.) menő 
merényletnek nevezték a javaslatot.

Azonban miután a többség vezér, bank- 
igazgató és nyugdijbiztositási matadorokból 
állt, a közgyűlés nem szégyelte 21 szóval 
8 ellen Harsányi javaslatát elfogadni. 

Weingruber ur pedig eltehette egy be

csületes célra felajánlott 200 koronáját, 
mert a nyugdijbiztositási matadoroknak 
kevés 200 korona, ezek az 1200 kávés
segédnek a hét bőréből hatot akarnak 
lenyúzni.

Weingruber és Berger urakat megnyug
tatom, hogy nem lesz abból a nyugdij- 
biztositásból semmi sem, mert itt vagyunk 
mi is, a kávéssegédek vezetői, akik óvadék
bankokkal és nyugdíjintézményekkel nem 
vagyunk összeházasodva, semmiféle érdek 
sem pro, sem kontra nem alterál bennün
ket, a tiszta közérdeket képviselve, fogjuk 
Harsányi ur tervét bonckés alá venni és 
annak belső tartalmát, rejtett érdekszálait 
híven bemutatni, akkor azután még ha 
100 százalékot adnak is a taggyüjtőknek, 
meg vagyok róla győződve, hogy senki 
sem fog kötélnek állni.

Mi, a kávéssegédek vezetői, tudjuk a leg
jobban, hogy igenis tenni kell valamit a 
pincérség jövője érdekében, még pedig 
azért, mert mindinkább kevesebb reménye 
lehet a pinérnek arra, hogy kávés legyen 
belőle.

A kávéházi ipar ma már gyári ipar és 
minthogy a gyári munkás nem ábrándoz- 
hatik arról, hogy keresményéből annyit 
félre tudjon tenni, hogy gyárat alapíthasson, 
éppen úgy nem gondolhat a pincér sem 
arra, hogy kávéházat nyithasson magának.

A pincérmunkásságnak arra kell töre
kednie, hogy olyan munkaidőt vívjon ki 
magának, hogy ne kelljen neki 35—40 éves 
korában feltétlenül megrokkanni és munka- 
képtelenné válni. A rövidebb munkaidő 
mellett olyan jövedelmet kell hogy bizto
sítson magának, amelyből egy rendes csa
ládi élet kiadásai kiteljenek.

Emberek vagyunk mi is, ehez jogunk 
van.

Rövid időn belül mi fogunk jönni ilyen 
formájú javaslattal az ipartársulat elé, alkal
mat adni Harsányi urnák, hogy eloszlat
hassa azon gyanúnkat, hogy Ő álhumanista 
és bebizonyíthatja azt is, hogy akkor is 
tevékenykedik egy szociálpolitikai javaslat 
megvalósithatása érdekében, ha nem is jut 
érte 20.000 koronás betét a munkaadók 
bankjának. Földy Imre.

HIVATALOS R É S Z .
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. Április hó 11-én tar
tottuk egyleti helyiségünkben rendes évi 
közgyűlésünket. Napirend első pontját a 
jelentések képezték, amelyeket Fekete LŐ 
rinc pénztáros és Hanisch Pál titkár ter
jesztettek elő, közmegelégedést keltve az 
az eredmény, amelyet az egylet a tagok 
szaporodása, valamint az anyagiak terén 
rövid 8 havi működése alatt elért. A je
lentések egyhangúlag tudomásul vétettek 
és a felmentvény megadatott. Majd a vá
lasztások történtek meg. Megválasztatott: 
Elnök: Győrffi József. Alelnök: Antony 
Fülöp. Ügyv. alelnök: Klein Samu. Pénz
táros: Fekete Lőrinc. Ellenőr: Szalaminka 
János, Freund Ede. Jegyző: Braun Hugó. 
továbbá 30 rendes, 6 pótválasztmányi tag 
és 5 számvizsgáló bizottsági tag. Továbbá 
megválasztatott a kávéssegédek és kávé
főzők segélyalapját kezelő bizottságba 6 
tag nevezetesen: Keszey Flóris, Győrfy 
József, Fodor Pál, Fekete Lőrinc, Zucker- 
mandl Miksa %és Schönfeld Ignác. Elhatá
roztatott továbbá, hogy Felkay Lajos a ta
gok sorába ismét visszavétetik. Majd Győrfy 
elnök megköszönte úgy saját, valamint 
tiszttársai nevében a bizalmat, kéri a tago
kat támogassák az uj vezetőséget munkál
kodásában s ebben a reményben a köz
gyűlést bezárja.

Pályázat. A Kassa és Vidéke Pincérek 
Szakegyesülete pályázatot hirdet az ügy
vezető titkári állásra. A titkár javadalma-
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zása havi 120 korona és a pénzbeszedés 
után 10 százalék. Az állásra szakemberek 
pályázhatnak és csak sajátkezüleg Írott 
ajánlatok vétetnek figyelembe. Határidő 
1911 május 10. A később beérkezett pá
lyázatok nem vétetnek figyelembe. Az 
ügyvezető titkár köteles állását legkésőbb 
1911 junius 1-én elfoglalni, esetleg már 
május 15-én is. A pályázatok az egyesület 
titkárságához intézendők. Az elnökség.

Köszönetnyilvánítás. Újonnan a kö
vetkezők szolgáltattak be dugókat: Stein 
Sándor 72 drb, Varga Viktor 37 drb, Wah- 
tel Sándor 6 drb, Berzsényi Ferike hegedü- 
müvésznő 42 drb, amelyért ezúton mond 
köszönetét a vezetőség.

Hymen. Reichfeld Dezső szaktársunk 
április hó 25-én esküdött hűséget Steiner 
Berta kisasszonynak Budapesten Tartós bol
dogságot kívánunk a frigynek.

Kávéssegédek szakegylete választmá
nya, május hó 2-án, kedden délelőtt l/A0  
órakor ülést tart. Tekintettel a napirend 
fontosságára feikéretnek az összes választ
mányi tagok, hogy az ülésen okvetetlen 
jelenjenek meg. GyóTfy József elnök.

Szaktársak!
Mindenütt, ahol megfordultok, agi

táljatok a „Népszava" napilap érde
kében.

KRVÉSSEGÉDEK R0VRTR
Egy néptanító. Kőbányai szaktársaink

tól vettük a következő panaszt: * Valami 
Zsedényi Aladár tanítóról szól az ének, aki 
privát óráiban, mint kávéházi vendég abban 
találja legnagyobb élvezetét, hogy a kávés
segédekkel gorombáskodik. Bár furcsa, 
hogy egy tanítóról kell ezt megállapítanunk, 
akinek hivatása a népnevelés volna és nem 
az, hogy a tanítói kar szégyenére nevelet- 
lenkedjék. A jelenben csak ennyit Zsedényi 
ur. Azonban egy körülményre figyelmez
tetjük: az ön tanítói készültsége mellett 
akadhat valaki e szakma munkásai között, 
aki önt — amit eddig ugylátszik nem 
tanult meg emberségre és műveltségre 
tanítja.

A Deák Ferenc-szálloda 1911 május 
elsejével uj tulajdonost kapott Gerő Adolf 
köztiszteletben álló szaktársunk személyé
ben. Őszinte szivből gratulálunk Gerő 
szaktársunknak vállalkozásához abban a 
reményben, hogy mint munkáltató sem fog 
megfeledkezni azokról, akik mindenkor 
tisztelettel voltak irányában és a jövőben 
sem fogják épp a vállalkozásával kapcsolat
ban támogatásukat tőle megvonni.

Györfy Jó z se f egyletünknek köztiszte
letben álló elnöke már a közeli napokban 
készül megválni tisztségétől, tekintve hogy 
önállósítja magát. Ugyanis Adler Samu 
szaktárssal egyetemben megvette a Róma- 
kávéházat, amelyet kezelésükbe április 
hó 29-én vettek át. Egyrészt sajnálattal 
vesszük tudomásul egyletünkben történendő 
ezen változást épp az elnök személyére 
való tekintettel, aki tagjaink között általános 
szeretetnek örvend és akiről nyugodt lélek
kel elmondhatjuk, hogy a kötelességtudás 
mintaképe volt. Azonban örömünknek is 
kifejezést- kell adnunk abból az alkalom
ból, hogy önállósítja magát és hisszük, 
hogy továbbra is meg fog maradni köz
szeretetünkben és hisszük, hogy ő is meg 
fog maradni annak, amivé meggyőződése 
tette. A kávéssegédek nevében szerencsét 
kívánunk vállalkozásához.

Az éjjeli kasszírnő. A Pesti Hírlap ez 
évi április hó 16. számában jelent meg az 
alábbi vádlevél:

«Kasszírnő vagyok. Minden újságot olva
sok. Sokat írnak a nők éjjeli munkájáról. 
De mint egy Esti levél megjegyezte, csak 
a tisztességes éjjeli munkától akarják meg
menteni a nőket. Mi tőlünk, kávéházi éjjeli 
kasszírnőktől gyakran megvonják a «tisztes-

séges» jelzőt, Pedig mi jobban reá szoru
lunk a védelemre. Kérjük önt, tárja fel a 
mi anyagi és erkölcsi nyomorunkat a 
nagyközönség előtt, Hisz senki sem ismeri 
annak a több ezer szerencsétlen nőnek 
sorsát, kiket gyakran a akassza tündérének* 
gúnyolnak, de akik egy-két szerencsés ki
vétellel előbb-utóbb áldozatai lesznek e 
pályának. Tisztességes munkát keresünk 
valamennyien s midőn valamely helyszerző 
vagy apróhirdetés utján elkerülünk egy 
vidéki városba kasszírnőnek, rövid idő 
múlva meggyőződünk róla, hogy rosszá 
kell lennünk, ha élni akarunk. Kapunk 
tizenöt forint havi fizetést, de ezért az 
összegért még lakást sem adnak a város
ban. Mihelyt megtudják, hogy kasszírnők 
vagyunk, húsz forintra emelik egy hónapos 
szobának az árát. A kávés megköveteli, 
hogy minden vendéggel együtt igyunk és 
csak az elfogyasztott italok után kapunk 
úgynevezett «dugó-pénzt». Gyakran még 
ezt is megvonja tőlünk a kávés. Néhány 
hét alatt a kis városnak minden gavallérjá
val kellett már együtt innunk s ekkor az 
urak már azt követelik a kávéstól, hogy 
hozzon uj kasszirnőt, mert a régit meg
unták . . . Miért nem törődnek a minisz
terek velünk is? Miért nem kényszerítik a 
kávésokat, hogy legalább lakást adjanak az 
éjjeli alkalmazottaknak? Kérem, tegye 
közzé e levelemet, csak a nevemet hall
gassa el. Bár volna hangom elég erős, a 
világba kiáltanám: «ÁUjatok meg, leányok, 
az első lépésnél, midőn utatok e pályára 
vezet. Forduljatok vissza, válasszátok inkább 
a legnehezebb munkát és ne jöjjetek erre 
a pályára, amelyen sárba gázolnak ben
nünket . . .*

Valósággal vádlevél ez a társadalom, a 
hatóságok és a kaszirnő testéből hasznot 
huzó kávésok ellen.

Bűnös a társadalom és a hatóság, mert 
tűrnek ilyesmit és még bünösebb a kávés, aki 
hasznot húz belőle.

Mi azért foglalkozunk a dologgal, mert 
egyedül mi pincérek voltunk azok, akik 
meg akartuk szüntetni a fenti levélben el
mondottakat. Szerveztük a felirónőket. Volt 
is foganatja. Szépen tömörültek. Olyan fize
tést követeltünk számukra, amiből tisztessé
gesen meg lehet élni. Elvontuk őket az 
ügynököktől és díjtalanul helyeztük el őket.

Azonban ez fájt a kávésoknak. Átiratot 
küldtek hozzánk, melyben különböző ürü
gyek felhozása mellett tiltakoztak az ellen, 
hogy mi a kaszirnőket szervezzük, felállí
tottak ők egy ingyenes helyközvetitőt, azt 
a pár felirónőt, aki a többit is tömöríteni 
igyekezett, szelíd nyomással eltántorították 
nemes törekvésüktől és ezzel aztán lehe
tetlenné tették nekünk is, hogy a «kaszir- 
női» foglalkozást tisztességes kenyérkere
setté tegyük.

Szeretnők, ha a Pesti Hírlap is tudomá
sul venné ezt, hogy a vád reánk eső része 
alól felmentve tudjuk magunkat.

megszereztünk. De éppen úgy, mint a zord 
tél nem tudja megsemmisíteni a növényt, 
hogy a szép tavasz uj életre ne keltse, ép
pen úgy minket sem lehetett szétverni, min
den erőlködés dacára sem, hogy újra össze 
ne jöjjünk a szervezetünkben.

Egy éve annak, hogy a kávéfőzők újra 
önállóan kezdtek szervezkedni és megkezd
ték a felvilágosító, öntudatra ébresztő mun
kájukat, hogy a szétvert tagokat újra a 
szervezetben tömöritsék és megértessék a 
tagokkal, hogy mi az a szervezet. Hogy az 
nem más, mint a tisztességes megélhetésért 
való törekvés. Hogy ezt annyiszor kell is
mételni, nem csodálkozhatunk rajta, ha te
kintetbe vesszük, hogy a kávés ipartársulat 
által felállított kutyaól mint közvetítő annyi 
öntudatlan vidéki egyént teremtett e szak
mában, mint a fűben a gomba. Ezeknek 
az elemeknek a felvilágosítására nagyon 
sokszor kell még hangoztatnunk úgy szó
vei, mint a szaklapban, ameddig meg tud
juk velük értetni azt, hogy miért kell szer
vezkedni. De vannak olyanok is, akik már 
a múltból tudják ezt, de makacsul tartják 
magukat a kávésok közvetítőjében, kerülik 
az egyesületet mindaddig, mig meg nem 
győződtek arról, hogy ott nincsen számukra 
hely és csak akkor térnek arra az útra, 
amely a szakegyletbe vezet, amit meg kel
lett volna tenniök régen.

Ha már most tekintetbe vesszük ezen 
egy év lefolyását és vizsgáljuk az ered
ményt, amit elértünk — számításba véve 
azt, hogy a kávéfőzők egy részét, igv a 
konyhalegényeket is, a nemtörődömségből, 
a másik részét pedig a tudatlanságból nem 
tudtuk felrázni, mivel ehez hosszabb időre 
van szükség — az eredménynyel meg le
hetünk elégedve. Ez csak buzdítani fog 
bennünket arra, hogy a megkezdett utón 
tovább haladjunk mindaddig, mig a szak
mánkban dolgozó szaktársainkkal megér
tetni nem tudjuk a szervezkedés hasznát, 
mert csak öntudatlan emberek lehetnek 
azok, akik a saját sorsukkal sem törődnek 
és azokat tekintik ellenségnek, akik az ösz- 
szesség érdekében az összesség megélhe
tésének jobbá tételéért magukat feláldoz
zák. Azokat pedig, akik azon törik magu
kat, hogy minél könnyebben zsákmányol
hassák ki az összes munkásaik erejét és 
minél olcsóbb bérért, azokat tekintik jó 
barátnak, azok eiőtt vágódnak hasra az 
öntudatlan kávéfőzők és konyhalegények. 
Ezek az ő jóakaróik. Öntudatos kávéfőző 
és konyhalegény tudja azt, hogy csak úgy 
tudnak a helyzetükön javítani, ha e szak
mában levő társaikkal egyesülnek. Közös 
sorsuk követeli ezt. Erre önönmagától is 
rá kellene jönni minden szaktársnak. Mi 
csak a szervezkedésünk erejénél fogva va
gyunk arra képesek, hogy ellenfeleinkkel 
szemben védekezni tudjunk.

Most azt kérdezem tőletek, szaktársak, 
mi a mi kötelességünk? Félre tenni min
den kicsinyeskedést, felébredni az alvásból 
és a tohonya nemtörődömségből és meg
érteni azt, hogy csak önönmagunk segíthe
tünk közös sorsunkon. Tehát mindnyájunk
nak egyesülni kell a szakegyesületben ! Ön
tudatos kávéfőző és konyhalegény csak az, 
aki a szervezetének hü tagja. Tehát: be a 
szervezetbe!

Értesítjük a szaktársakat, hogy a kávé
főzők szakegyesülete május hó 10-én, szer
dán délután 3 órakor és este 8 órakor az 
egyesület helyiségében (Dohány-utca 30) 
taggyűlést tart.

Felkérjük a szaktársakat, hogy minél na
gyobb számban jelenjenek meg.

Szaktársi üdvözlettel 
A vezetőség.

Szerkesztői üzenetek.
A pártgyülésről szóló tudósításunk helyszűke 

miatt kimaradt.

Felelős szerkesztő: Hanisch Pál. 
Kiadja: a lapbizottság.

Világosság könyvnyomda r,*t., Budapest, VIII., Conti*utca 4
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Pilseni palacksör.
Van szerencsénk a n. é. közönség szives figyelmét azon körülményre fel

hívni, hogy az általunk képviselt

Első Pilseni Részvénysörfőzde, Pilsen
hozzájárulásával, világhír- q  1 g p í /  a  t q  e  q  u ro  J
névnek örvendő sörünk | JcU clC IV IJ/L clö c tV  cIS

Schátz József, Budapest VIII, Práter-utca 47. sz.
céget bíztuk meg. Fenti régi jó hírnévnek örvendő cég törekvése oda fog irá
nyulni, hogy a n. é. közönség igényeit minden tekintetben kielégíthesse, mely 
törekvésben mi a legmesszebbmenőleg fogjuk támogatni. — Kiváló tisztelettel
Telefon 144- oo. Első Pitaj RészvónysörlöitlE vezérhépviselelc Mogyprorsiág részére
Telefon 57- 22. ||j. Ljjwy Adolf és Tófso Budapest, Vili., Kér., Szenlhirélyi-ulca 14. sz.

Hivatkozással a fenti nyilatkozatra, van szerencsém a n. é. közönséget tisz
teletteljesen értesíteni, hogy a fentemlitett Első Pilseni Részvénysörfőzde, 
Pilsen, sörének palackozását átvettem. Általánosságban ismeretes azon kö
rülmény, hogy az Első Pilseni Részvénysörfőzde gyártmánya, különösen 
tartósságánál fogva kiválóan alkalmas a palackozásra és főtörekvésem oda fog 
irányulni, hogy a n. é. közönség igényeit kielégíthessem. — Kiváló tisztelettel

Schátz József, Budapest VIII, Práter-utca 47. sz.

m r A  legjobb

PINCÉR-CIPŐK

Pincér-cipő specialista.

Mindennemű cipők.

Amerika! cipökiilínlegességek.
Vidéki megrendelések utánvéttel azonnal esz

közöltetnek.

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

e céget kérjük figyelembe venni.

atm m  11 »J laAMI ásványvize hasznot Ma] átvágyzsvamka# ét 
— Ésrtáat aafctaaéftlmél. A lejjtlsrtább és kqjcvásztágaxsbb axztdB 
is  borrix. — Hatható« mmjetlliapftó. — Óvszer fertőző bele*- 
»igeié ellen. — Orvosi rendelet szerint etjy melegített pohárral 
Igyák éhgyenon«. Kívánatra »xéniavmentes töltést i» szállít r

Sut. L4ikácsrardő Kutvállalat Budáa.

=  TALISMAN =  
= CASINO =  RÉ5ERVÉ =

SzaktArsaink figyelmébe 1 A Törley cég a tőle 
eredő dugókat darabonkmt 10 fillérrel váltja be.

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

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a M a g y a r  Ki rál yi  P é n z ü g y  m i n i s z 

t é r i u m  ellenőrző közegei a Ma,gy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XXVIII.  s o r s j á t é k )  
I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak árusítás végett 
kiadattak.

Az I. osztály húzása 1911 m á j u s  18. és 2 0 - á n  tartatik meg. A húzások a 
M a g y a r  k i r á l y i  á l la m i  e l l e n ő r z ő  h a t ó s á g  és királyi közjegyző jelenlé
tében, nyilvánosan történnek a liuzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztály- 
sorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1911. évijáprilis hó 23-án.

M agy . K ir. Szab . O sz tá ly so rs já té k  ig a z g a tó sá g a .
T o ln a y , l l a z a y .

B iliá rd , fa b ú to r- és 
hűtőkészülékek gyára. 
Berendezünk saját vagy 
a megadott tervek sze
rint kávéház, vendéglő, 
cukrászda, iroda és min
denféle üzleteket. © ©

= = = = =  T e l e f o n :  65  75. = .

SÜRGÖNYÖM: „BEREN D EZŐK BU D A PEST*1

iBÜZIÁSI PHÖMIX'^f
Ü D Í T — G Y Ó G Y Í T .
Budapesti főraktár: VI., Eötviis-utca 44. Telefon 80-3b.

i'HÜTTL TIVADAR'-
P l  ■» c s . ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ NB g|
m  BUDAPEST. V. OOROTTYA-UTCA 14 B
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