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Kávéssegédek! Kávéfőzők!
Konyhalegények!

Készüljetek a junius 7-én, szerdán 
megtartandó

nagy nyilvános gyűlésünkre.
Bővebbet röpiratban.

Munkáshiány.
(sch) Nincs elég munkás! Ezt állapítják 

meg hivatalosan is a kávésipar intézői. És 
amit már régen úgy titokban, lepel alatt 
megállapítottak, ma már nyíltan áll előt
tünk : hogy hiány van munkaerőben.

Úgy vannak az illető főuszitók ezzel a 
kérdéssel, mint az egyszeri gyerek, aki 
nem merte bevallani, hogy mi történt vele, 
azonban a mama szagolóképessége csak
hamar tisztába jött a dologgal. Megállapít
juk tehát mi is, hogy tényleg ma nincs 
annyi munkás a kávésiparban, hogy a tá
masztott üzleti igények kielégíthetők vol
nának.

Ránk, kávéssegédekre, egy cseppet sem 
meglepő ezen állapot, amelynek bekövet
kezését mi már akkor megjósoltuk, amidőn 
a kutyaó! — ez a semmivel sem indokol
ható intézmény — működését megkez
dette. Mi már régen megállapítottuk, hogy 
ezen intézmény csak arra lehet alkalmas, 
hogy túlfeszített igényeivel a közvetítés 
terén a jelen állapotot érlelje meg.

Mi tudtuk és eleve rámutattunk ezen 
szimptomákra, amelyek bár késhetnek, de 
be kellett következniük.

De hát a kávésipar bölcs intézői figyel
men kívül hagyták ezen körülményeket: 
élve abban az elbizakodott tudatban, hogy 
az ő mindenható akaratuk képes lesz 
munkaerőt előállítani. Amit a jelen esemé
nyek természetesen megcáfolnak. Mert mi 
már eleve tisztában voltunk azzal, hogy 
kizárólagosan a munkáltatók kezeibe letéte- 
ményezett közvetítési rendszer meg fogja 
apasztani a munkások számát. Értve ter
mészetesen azokat a munkásokat, akik a 
helyi üzemek terén minden tekintetben 
megfelelni tudnak. Eltekintve tehát attól a 
salaktól, amely többé-kevésbé hasznavehe
tetlen és megbízhatatlan.

A munkaerő hiányának főoka a kávésok 
közvetítője és az a szellem, amely benne 
uralkodik, azonban vannak más okok is, 
amelyek szintén alkalmasak a produktív 
munkaerő hanyatlása előidézésére. Ilyenek 
többek között az üzietekbeni — sok pa
naszra okot szolgáltató — bánásmód, a 
munkaidőnek tulmértékbeni alkalmazása, a 
rendes szabadnap elvonása, részben pedig 
annak kétségessé tétele és függővé tétele 
a munkaadótól, azonban a kereseti viszo
nyok hanyatlása is, amely fizetésemelés 
által rekompenzálva nem lesz, sőt sok üz
letben fizetéscsonkitás történik különböző 
címeken.

Ezek a bajok lassan, de biztosan vitték 
előre a kátyúba azt a szekeret, amelyen 
egynéhány elbizakodottságban és szellemi 
nyomorban leledző trottli mindenre, ami 
szervezeti, halált kiáltott.

Hot vagytok most nagy urak, amikor 
átkos munkátoknak rothadt gyümölcsei már

elviselhetetlenné bűzlik a levegőt ? Hát 
szüntessétek meg a munkáshiányt. H át 
teremtsetek elő szeszélyeiteknek magát min
denben alárendelő munkásokat.

A vidék, egyetlen mentsváratok, már ki
merítette anyagát. A vidéki ügynökségek 
piár mosolyognak rajtatok és rendelésie
ken. A vidéki munkás már utálattal emlé
kezik vissza azon botlására, amikor egyszer, 
egyetlen egyszer, egy önfeledt pillanatban 
karjaitokba dobta magát. Már vége a sze
relemnek, urak. A vidéki kávéssegéd fütyül 
csábításaitokra. Amit mi természetesnek 
látunk, hisz a vidéki viszonyok jobbak az 
általatok felidézett állapotoknál. Nem so
kára oda jutunk, hogy kötéllel sem lehet 
kávéssegédet fogni a vidéken.

Valamikor, amidőn a közvetítés teljesen 
a kávéssegédek kezében volt, mily óriási 
patáliát csaptak, ha a rendelőórában nem 
lett intézkedve, akkor már kész volt a pa
nasz szervezeti terrorról, tűrhetetlen álla
potokról. És most egyes üzletekre valósá
gos árlejtést hirdetnek és a kutya sem vál
lalkozik rá. És ha már akad, abban nincs 
köszönet, amit már egy pár eklatáns példa 
bizonyít.

Hát tisztelt intézők, idáig jutottunk a 
hírhedt kutyaóli intézménynyel? Eltekintve, 
hogy egy vasárnap még 50—60 kisegítő 
kellene. Ki emlékszik hasonló állapotokra? 
És az az anyag, amely részben rendelke
zésre áll, egy nyári üzletes kijelentése alap
ján állapítjuk meg, hogy enyhén szóljunk 
— egynéhány kivételével —, kritikán aluli.

Ki emlékszik arra, hogy olyan üzletek, 
mint City, Szabadság, Országház, Upor 
stb. napokon keresztül kénytelenek mun
kásokat nélkülözni?

Nagyon sok azon üzletek száma, ahol 
megfelelő munkás hiányában hetek óta 
szünetel a szabadnap.

És nagyon sok azon üzletek száma is* 
amelyek rnunkásszerzés céljából kénytele
nek a kávéssegédek munkaközvetítőjét 
igénybe venni; természetesen azért, mert 
a kávésok intézménye nem rendelkezik 
megfelelő munkásanyaggal.

Azonban ez csak a kezdet, t. urak. És 
a folytatás, az még szomorúbb, mert min
den alá van rendelve a természetes fejlő
dés törvényeinek : úgy e téren sincs meg
állás. És a szomorú, de feltétlen bekövet
kezendő tapasztalatok — amelyeknek ár
nyai már a jelenben mutatkoznak — be 
fogják bizonyítani azt, hogy a produktív 
munkaerő fejlesztése nem a munkáltatók 
akaratának avagy szeszélyének eredménye, 
hanem a folytoni fejlődésben és a viszo
nyokhoz való alkalmazkodásban cél felé 
törekvő erők együttes munkájának a gyü
mölcse.

Ahol az állapotok elsatnyulása következik 
be, ott visszafejlődik a produktív munkaerő 
is. Hogy ez a jelenség a kávésiparban mu
tatkozik, ezt mi egészen természetesnek 
találjuk. S amit már régóta vallunk, a 
kutyaóli intézménynek a saját zsírjába kell 
belepusztulni. Mert nem vagyunk messze 
attól, hogy azok törnek ellene, akik minden 
reményüket hozzáfűzték. A hurok tehát 
már a nyakon van, lesz gondunk rá, hogy 
megfogjuk a végét.

S Z E M L E .
Pártgyülésünk három napon át tartott.
Kemény kritikát gyakoroltak a pártveze

tőség működése fölött, viszont a pártveze
tőség a szak- és pártvezetőségtől követelt 
intenzivebb munkát és több áldozatot.

El kell ismernünk, hogy mind a két fél
nek igaza volt abban, hogy keveset tettünk, 
de azzal nem lehet vádolni senkit, hogy 
nem tette meg a kötelességét, legfeljebb 
annyit mondhatunk, hogy nem dolgoztak 
a kétségbeesettség erejével.

Mert Magyarországon, ahol a népet 
csendőrszuronynyal őrzik, hogy a sötétség
ből, a butaságból, a nyomorból ki ne le
hessen vezetni, ahol az államhatalom meg- 
gáíolója annak, hogy az ország lakosságá
nak nagy zöme a nyomorból, a butaságból 
ki ne emelkedhessék: itt, ebben az ország
ban. a kétségbeesés, az elszántság fanatikus 
erejével kell dolgozni, hogy elérhessük 
célunkat, a proletárság anyagi és szellemi 
megerősödését, ami első lépés a további 
nagy cél felé.

Különben mint tény lett konstatálva, hogy 
szakszervezeteink a nagy, irtó háború 
után, megacélosodva a küzdelemben, újra 
nagy léptekkel mennek előre és egyik har
cot a másik után nyerik, mindenkor javítva 
a munkabéreket és rövidítve a munkaidőt. *

Azonkívül számtalan pártszervezet kelet
kezett, amelyek megbecsülhetetlen szolgá
latot teljesítenek majd a munkásságnak az 
elkövetkező politikai küzdelmekben.

Minden kérdést, amely a nép javára 
szolgál, megvitatott pártgyülésünk és ha 
határozatainknak nem is tudunk mindjárt 
érvényt szerezni, kitartó küzdelmünknek 
előbb-utóbb meglesz az eredménye.

Végül Bokányi elvtárs beszámolt a nem
zetközi kongresszus határozatairól, melyet 
ha bárki elolvas, el kell hogy ismerje, hogy 
a népek javára, mindenki javára csak a 
szociáldemokrata munkásság képviselői 
küzdenek.

Terjeszteni kívánják a világosságot, a 
kultúrát; el akarják tüntetni a munkanélkü
liség rémét, az éhséget, a munkanélküli 
segélyek törvényes rendezésével; egészséges 
élelmezésről akarnak gondoskodni fogyasz
tási szövetkezetek létesitésével; meg akar
ják szüntetni az okokat és a népek lefegy- 
verezésével azon eszközöket veszik el, 
amelylyel az emberek háborúkban tízezré
vel gyilkolják egymást.

Valóban gyönyörű törekvések ezek, meg
érdemlik, hogy mi is csatlakozzunk az érte 
küzdőkhöz és mi is lobogtassuk a lobogót, 
amelyre a modern internacionálé nagy
mesterének, Marx Károlynak a felszólítása 
van Írva:

Világ proletárjai egyesüljetek!

HIVATALOS R É S Z .
Közgyűlésünk. A «Budapesti Kávés

segédek Szakegylete» május hó 23-án tar
totta, ezúttal jelen évben már a második 
közgyűlését. Jelen közgyűlés azért vált szük
ségessé, mert Győrfy József elnöki tisztsé
géről leköszönt, tekintve, hogy önállósította 
magát. A közgyűlés Győrfy helyett elnök
nek egyhangúlag Fekete Lőrinc szaktársat 
választotta meg, mig a pénztárosi tiszt
ségre szintén egyhangúlag Klein Samu szak-
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társ választatott, mig az ő helyébe az iigyv. 
alelnöki tisztségre Pajor Árpád lett meg
választva. Továbbá Hanisch titkár jelentést 
tett a közgyűlésnek, hogy az éttermiek ré
széről indított mozgalmát illetőleg a kávés
segédek választmánya elhatározta, hogy 
egyelőre nem csatlakozik, felhozva indokul, 
hogy a jelen viszonyok nem alkalmasak 
országos mozgalom sikeres viteléhez. A 
jelentést a közgyűlés egyhangúlag tudomá
sul vette.

Pályázat. A „Budapesti Kávéssegédek 
Szakegylete“ pályázatot hirdet az üresedés
ben levő elhelyezői állásra. Pályázótól meg- 
kivántatik a kellő szakismeret és a helyi 
viszonyokkal való kellő tájékozottság, agita- 
cionális képesség. Pályázatok legkésőbb 
junius hó 6-ig nyújthatók be az irodába. 
Kezdőfizetés havi 160 korona. Három havi 
próbaidő.

A Kávéssegédek szakegylete választ
mánya egyik ülésén elhatározta, hogy az 
éttermiek által indított s alakulóban levő 
országos mozgalomhoz egyelőre nem csat
lakozik. Indokul felhozva, miszerint a jelen 
viszonyok nem alkalmasak az országos moz
galom viteléhez és nem lát semminemű 
garanciát arra, hogy a vidéken a jelen kö
rülmények közt a szervezkedést fel lehetne 
venni. Továbbá kimondta, hogy kockázatos 
volna a kávéssegédek jelen mozgalmát eset
leges megpróbáltatásoknak kitenni. Egyben 
kimondotta, hogy tiltakozik az ellen, hogy 
helyben a kávéssegédek szakosztálya fel- 
állittassék mindaddig, amig jelen határozat 
megváltoztatva nincs. Jelen határozatot a 
közgyűlés is egyhangúlag magáévá tette.

Petz Ferenc szaktársunkat, akinek 50 
éves pincér-jubileumát a múlt évben ünne
peltük, még az Országos Iparegyesület ez 
évi közgyűlésén díszoklevéllel és bronz
éremmel tüntette ki.

KÁVÉSSEGÉDEK ROVHTR

Szakszervezeti feladat.
Neveljük tagjainkat szocialistákká.

A folyó évben lezajlott gazdasági harcok
ban elért eredmények, a szakszervezeti ta
nács 1910. évi jelentése, az idei május 
elsejei felvonulás feledhetetlen képe — po
litikai és gazdasági szervezeteink eme lélek
emelő életnyilvánitása — mindmegannyi biz
tató jelensége a legutóbbi időben kifejtett 
agitacionális és szervezkedési tevékenysé
günk sikerének és lelkesítő buzdítás a to
vábbi eredményes munkálkodáshoz. A foko
zott szakszervezeti munka, a felfelé induló 
gazdasági konjunktura segítségével kivívott 
sikerek szakszervezeti életünk bármely biz
tató jelensége sem nyomhatja el bennünk, 
a múlt tanulságaiból leszürődött tapasztalati 
érzést, miszerint szervezeteink külső meg
erősítésével párhuzamosan, gondoskodnunk 
kell a belső megszilárdulásról, tagjaink ne
veléséről is.

A kongresszus előtt a Szakszervezeti Érte
sítő  nyomán a Népszava, a Szocializmus és 
a legtöbb szaklap foglalkozott a szakszer
vezeti nevelés kérdésével, mindnyájan meg
egyeztünk abban, hogy előadók, szakszer
vezeti vezetők kiképzése mellett a céltudatos 
tömegnevelés kérdését, mint a szakszervezeti 
fejlődés egyik legfontosabb alapfeltételét 
sürgősen meg kell oldanunk.

E kérdés sikerrel kecsegtető megoldását 
azonban csak a szakszervezetek anyagi és 
erkölcsi támogatásban részesülő központi 
szervek tehát a pártvezetőség és a szak- 
szervezeti tanács — vállalhatják, sajnos, e 
téren a legcéltudatosabb tevékenység gyü
mölcsét is csak évek múltán élvezhetjük. 
Szervezeteinknek azonban tagjaik megtar
tása érdekében, tagok szaporodásával egy
idejűleg kell gondoskodtok azoknak fel
világosító tanításáról, a szocialista szellem 
és tudás terjesztéséről. E cél elérésére sze
gényes viszonyaink közepeit egyetlen esz
köz, a pártsajtó terjesztése áll rendelkezé
sünkre.

Ezúttal nem a pártsajtó érdekében aka
runk a Népszaváéit agitálni, hanem a párt
lap szakszervezeti érdeket szolgáló nevelő 
hatását kívánjuk a szakszervezetek céljaira 
jobban kihasználni. Értekezletek, gyűlések, 
szervezeti ülések ezrei tanúskodnak amellett, 
hogy a pártlap olvasó — neveltjei — ön
tudat, egészséges szocialista gondolkodás és 
harckészség dolgában a legértelmesebb, leg
megbízhatóbb és legkitartóbb katonai szak- 
szervezetüknek.

Elvtársaink százai, akik csak a magyar 
nyelvet bírják, népszerű magyar szocialista 
irodalom hiányában, csak a pártlap szorgal
mas olvasása révén lesznek képzett, az agi
táció és szervezés munkájában használható 
erői szervezeti életünknek. Agitációnkat meg
könnyíti, hogy ma már minden túlzás nél
kül állíthatjuk, hogy a Népszava feleslegessé 
teszi polgári lapok rendes olvasását, mert 
aktuális események, napihirek feldolgozását 
a Népszava is kifogástalanul teljesiti, szocia
lista ismeretek terjesztése, közvetlen szak- 
szervezeti érdeket érintő szakszervezeti moz
galom és szociálpolitika minden kérdésének 
ismertetése dolgában pedig egyedül a Nép
szava elégítheti ki a szervezett munkások 
igényeit. Minden szervezett munkás szak- 
szervezeti előadások látogatása és a párt
lap figyelmes olvasása segítségével ma már 
megszererheti az alapját a szocialista isme
reteknek, a szocialista tudományokban való 
továbbképzésnek.

Szakszervezeteinknek pedig éppen az volna 
legfontosabb feladatuk, hogy a továbbkép
zés alapjait nyújtsák tagjaiknak. Minden 
anyagi megerőltetés nélkül, a szervezeti 
részletmunka céltudatos vezetése és irányí
tása közben, a szakszervezeti apparátus — 
bizalmiférfiak, szakszervezeti vezetők — fel- 
használásával kielégithetnők tagjaink eme 
minimális kulturális szükségletét, csak tet
tekben kell megnyilvánulnia annak a mind
nyájunktól hirdetett elvnek, hogy a pártlap 
— tehát a szocialista ismeretek — terjesz
tése elsőrangú szakszervezeti érdekeket szol
gál, azaz ennek érvényt szerezendő, rá  
kell térni a pártsajtó terjesztése érdekében a 
rendszeres agitáció útjára.

Kitartó, állandó Népszava-agitációt kell 
meghonosítani a szakszervezetekben.Két évvel 
ezelőtt a május elsejének megünneplését elő
készítő mühelyértekezleteken, egynéhány lel
kes elvtárs minden nagyobb előkészület 
nélkül, három hét alatt közel 3000 uj Nép
szava-e\őiizeiői gyűjtött. Azóta évenként egy- 
kétszer, több-kevesebb lelkesedéssel meg
ismételtük ezt a munkát és az eredmény 
sohasem maradt el, a Népszava előfizetőinek 
tábora minden agitációnál 2—3000 uj har
cossal megszaporodott. A szaporulat azon
ban — sajnos — nem jelentett eddig nagy
arányú haladást, mert az agitáció rendesen 
csak fellobbanó tűz és nem állandó élet
működése volt a szakszervezeti életnek.

A siker érdekében azonban ne csak egy
néhány lelkes elvtárs agitáljon a pártlapért, 
hanem a pártsajtó szakszervezeti szükségesr 
ségét elsősorban felismerő, a párt és a szak
mozgalomban évek óta ismert és sulylyal 
bíró szakszervezeti vezetőknek volna egyik 
fő kötelességük, a szervezeti fejlődés, a 
tagok nevelése érdekében a szakszervezeti 
Népszava-agltácló irányítását elvállalni és 
személyes közreműködésükkel az eredmé
nyes agitáció sikerét biztosítani. A szerve
zett munkás tanácsadójának, vezetőjének és 
tanítójának agitációs tevékenysége köny- 
nyebb és nagyobb sikerrel kecsegtet, mintha 
egynéhány lelkes, azonban ismeretlen, ennél
fogva könnyen lerázható buzgó elvtárs 
munkálkodik a pártlap érdekében. Még na
gyobb lesz azonban az eredmény, ha meg 
nem szűnő erélylyel a befizetéseknél, mü
helyértekezleteken, mindenütt rendszeresen 
felhívjuk a munkásságot, hogy saját és 
szervezete érdekében tartsa kötelességének 
a pártsajtót olvasni, esküdt ellenségeinktől, 
a polgári sajtótól támogató filléreit meg
vonni.

Szakszervezeti vezetők bevonásával meg
indítandó hosszabb időre terjedő agitáció, 
céltudatos irányítással, szakszervezeti Nép

szava- agitátor ok rendszeresítésével, csodákat 
művelne, megduplázza a Népszava előfize
tőit, ezzel kapcsolatosan megkétszerezi a 
szakszervezetek tudnivágyó, rendszeres szo
cialista tanításban részesülő tagjait, lerakja 
az alapját agitátorokat képző előkészítő 
szakszervezeti nevelésnek.

A jelenleginél alkalmasabb idő ritkán kí
nálkozott a rendszeres Népszava-agiiáció 
megvalósítására. Az épitő- és gyáriparban 
sok a munka, a legtöbb szakmában a 
munkanélküliek száma minimumra csök
kent, iegerősebb szakszervezeteink évek fá
radságos, kemény küzdelme után vissza
verték a munkáltatók szervezett támadását; 
nyomdászok, asztalosok, lakatosok, festők 
és néhány kisebb szakma munkássága kol
lektív szerződés kötésére kényszeritette a 
munkáltatókat, megteremtették maguknak a 
szervezeti fejlődés biztos alapját szolgáló 
időleges fegyverszünetet; lázas tevékenység 
folyik a szervezetekben az elmúlt évek 
veszteségeinek pótlására; tagszerzési ak
ciók, széleskörű, rendszeres agitáció, bi
zalmiférfiak nevelése jelzi a szakszervezeti 
tevékenység útját, uj tagok szerzésével, a 
régiek nevelésével erősiti meg a szervezett 
munkásság küzdelemmel megszerzett had
állását. A nagyarányú agitáció a külső 
megerősítést szolgálja, kapcsoljuk be e ke
retbe a belső megszilárdítás hathatós esz
közét, a nevelő hatású pártsajtó terjesz
tését.

Fokozott agitációs tevékenységünket az 
ellenfél hadsoraiban észlelhető jelenségek 
is táplálják. A parlamentben az uralkodó 
osztály pártjai egységesen, kíméletlen mó
don támadják uj életre kapott mozgalmun
kat. A munkáltatók uszító lapja vérző szív
vel kénytelen elismerni gazdasági szakszer
vezeteink sikereit, ezúttal nyíltan beismeri 
a munkáltató-szervezkedés — a kutyaszövet
ség — eddigi taktikájának sikertelenségét, 
tehát az összes jelek, politikai ellenségeink 
szervezett támadása, gazdasági ellenségeink 
szertezüllése serkent bennünket arra, hogy 
agitációnkat, nevelőmunkánkat, az ellenfél 
sorainak megbontásával egyidejűleg, foko
zottabb mértékben folytassuk. Ügyes harcos 
az ellenfél gyöngeségét vagy taktikáját min
dig a saját hadállásának megerősítésére 
használja ki. A munkáltatók szervezeteinek 
gyöngeségét ki kell használnunk a saját 
soraink megerősítésére.

A politikai párt mozgalmas előrenyomu
lása felkölti az indifferens munkások érdek
lődését küzdelmeink iránt, élénkebbé teszi 
az agitációs élet megnyilvánulását, meg
könnyíti a szakszervezeti agitációt.

Mindeme jelenségek figyelembe vételével 
lankadatlan erővel törekedjünk tagjaink 
nevelésére. Szakszervezeteink anyagi meg
erősítésén kívül a további fejlődés meg
alapozására csak egyetlen erős fegyver — 
a tömegnevelés — áll rendelkezésűnkre, 
melyet a legkönnyebben, a leggyorsabban 
és a kezdet nehézségeivel számolva, a leg
eredményesebben a pártsajtó terjesztésével 
szerezhetjük meg tagjainknak.

Nem akarunk elébe vágni illetékes ténye
zők határozatának , azonban felvetjük egy 
hosszabb időre terjedő, szakszervezeti és párt- 
vezetők bevonásával rendezendő Népszava- 
agitáció eszméjét, mely kiinduló pontja le
gyen a pártsajtó terjesztésére megindítandó 
rendszeres szakszervezeti tevékenységnek.

Szocialista eszmék terjesztésével erősítsük 
meg szervezeteinket, szakszervezeteink meg
erősítésével alapozzuk meg pártsajtónkat.

KÁVÉFŐZŐK ÉS KONYMRLEQÉhYEK 
ROVftTft

A május hó 10-én tartott taggyűlés 
beszámolója. A május 10-én tartott tag
gyűlésen a szaktársak szép számban jelen
tek meg. Szűcs János elnöka gyűlést délután 
4 órakor megnyitva, üdvözli a megjelente
ket. Bejelenti, hogy Nagy István szaktár
sunk megvált a titkári állástól és azt most 
Oudmon Sándor szaktársunk fogja ideig
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lenesen az elnökség megbízásából betöl
teni. A taggyűlés a bejelentést tudomásul 
vette.

Szűcs János elnök rámutat arra, hogy a 
szaktársak egyrésze nem tesz eleget köte
lességének az egyesülettel szemben és van
nak, akik megtehetnék, még sem teszik. 
Azután rámutat a jelen helyzetre, hogy is
mét ott kell kezdenünk, mint a múltban. 
Össze kell tartanunk, tömörülni együttes 
erővel, mert csak igy lehetünk erősek.

Ezután Gudmon Sándor megköszöni a 
beléje helyezett bizalmat és megígéri, hogy 
azzal nem fog> visszaélni, hanem arra fog 
törekedni, hogy mindenki bizalmát meg
nyerje és tőle telhetőleg mindenkit tisztelet
ben részesítsen.

Ezután pedig arra kéri a szaktársakat, 
hogy mindenkit igyekezzenek megnyerni 
az egyesület részére, mert még sokan van
nak, akik távol állnak tőlünk.

Felszólaltak még Kovács András és Mok- 
rin János. Kovács szemére hányja a veze
tőségnek, hogy a tagokat nem oktatja, nem 
műveli és ezekért rosszalását fejezi ki. Mok- 
rin János ugyancsak a vezetőséget vádolja. 
Azt mondja, nincs semmi élet, semmi moz
gás, nem csinálnak semmit.

Mindkét felszólalónak Nagy István vála
szolt, nagyobbrészt megcáfolva azok állí
tásait.

Ezután Szűcs János elnök a délutáni ülést 
bezárja.

Az esti ülésen Parizek József elnökölt. 
Üdvözli a megjelenteket és kéri a taggyű
lést, hogy a felszólalókat türelmesen hall
gassák végig, ezzel a gyűlést megnyitja.

Felszólaltak Gudmon Sándor és Czvetá- 
novics Mihály, akiknek felszólalásaira Nagy 
István válaszolt.

Ezután megválasztották a még hiányzó 
szervező bizottsági tagokat, akik kiegészítik 
a délután megválasztottakat, ezzel az elnök 
megköszönve a tagok türelmét, a gyűlést 
bezárta.

A Budapesti Kávéfőzők Dalkara
május hó 11-én tartotta meg VI. évi köz
gyűlését, amelyet Száraz László elnök lelkes 
beszéddel nyitott meg, ismertetve mindazon 
kulturális célokat, amelyeket Dalkarunk szol
gál s amit évek hosszú során át elsajátítot
tunk. A dalt, amely müvei, megerősít test
ben és lélekben. Üdvözöl mindannyiunkat 
a dalszeretet nevében, amelylyel összeforrva, 
együtt megyünk tovább a haladás utján. 
Ezután a közgyűlés megadva a felmentvényt 
a vezetőségnek, Poshárnig János korelnök
ségével egy öttagú jelölő bizottságot vá
laszt, amelynek ajánlata alapján az uj veze
tőséget választja meg a következőképp: 
1. elnök: Nagy Károly. II. elnök: Klein Jó 
zsef. Pénztáros: Poschárnig János. Ellen
őrök: Gutman Sándor és Hardina József. 

Jegyző: Horváth József. Háznagy Száraz 
László. Karvezető: Szabó István és Baho- 
recz Ferenc.

A Dalkar vezetősége felkéri mindazon 
szak- és elvtársakat, akik a Dalkarba beirat
kozni óhajtanak, azok minden csütörtökön 
este jelentkezzenek az egyesület helyiségé
ben VII., Dohán,-utca 30. I. em. 21.

SZER V EZETI Ü G YEK .
Margitszigeti kávéház bojkott alatt.

A kávéssegédek szervező bizottsága a 
margitszigeti Schaffer J. kávéházat szigorú 
bojkott alá helyezte. Amíg a bojkott tart, 
szervezett kávéssegédnek ott munkát vál
lalni nem szabad. De nem szabad azoknak 
sem, akik bár jelenben nem tagjai a szer
vezetnek, mert a tisztességgel összeférhe
tetlen az, hogy emberek a saját jól fel
fogott érdekeik ellen cselekedjenek. Mert 
jól tudjuk azt, hogy mi volt az indító oka 
annak, hogy a sziget az egyletünkkel az 
összeköttetést megszakította. Tudjuk, hogy 
honnan fuj a szél. Juranek csak annyiban 
hibás, mert félrehagyta magát vezetni. Bű
nös a kutyaszövetség és annak exponen
sei. Azonban megüzenjük nekik, hogy ko
rai az öröm, még hátra a fekete leves, 
amelyet mi nyeletünk le velük. Mert az

ily frappáns támadás nem maradhat védeke
zés nélkül. Mi bízunk a kávéssegédek ko
molyabb részének azon becsületes maga
tartásában, hogy bojkottált helyen nem 
vállalnak munkát. Ha mégis akadnak, akik
nek több az uszítok szövetsége, mint saját 
egyletük, azoknak is majd lesz alkalmuk 
meggyőződni, hogy a szakegylet túléli az 
ő gyámoltalanságukat s jön idő amidőn, 
arcuk pirulni fog, ha még pirulhat egyálta
lában. Egyelőre majd csak nyilvántartjuk 
azokat, akik elég merészek szembe he
lyezkedni magával a munkás tisztességgel; 
szervezetével, amelyhez ha nem is tartozik 
talán a jelenben, ez azonban csak súlyosító 
körülmény reá nézve. Mert hisz ebből le
het baromi mivoltára következtetni.

Felszólítjuk tehát azokat akikben a tisz
tesség és becsület még nem halt ki egé
szen, hogy ne legyenek testvérárulókká, 
aljas bojkottörőkké.

Weiszberger urnák mindent szabad.
Már egynéhányszor foglalkoztunk Weisz
berger úrral, akivel most ismételten — 
bár undorodva — foglalkoznunk kell. 
Ismét rá kell mutatnunk azokra az állapo
tokra, amelyeket ökörsége üzletében meg
honosított.

Eltekintve attól, sőt mindentől eltekintve, 
nem óhajtjuk Weiszberger bűneit felso
rolni, amelyek úgy is közismertek, csak 
meg akarjuk egygyel szaporítani s ökörsé- 
gét a nyilvánosság elé cipelni. Mert el
tekintve a frakktól, ami szintén jellemző, 
azonban vigasztaló az, hogy a bolondnak 
nincsenek követői; a gorombaságok is 
csak elsimulnak valahogy, akkor, amidőn 
akadnak, akik tűrik. Jelen esetben azon
ban többről van szó. Weiszberger merény
lete a jelenben egy kávéssegéd zsebe ellen 
irányult. Amit a következő eset eklatánsán 
bizonyít:

Az egyik felirónő a billiárdidő beírásánál 
tévedett és kevesebb összegről adott jegyet 
a margőrnek, mint amennyit az idő kitett. 
Fel kell említenünk, hogy a bonirozás 
géppel történik.

Az illető margőr természetesen csak 
annyit számíthat a vendégnek, mint amit a 
bon kitesz. Weiszberger utólag rájött, hogy 
tévedés forog fenn és nem a felirónot 
vonta felelősségre, aki a hibát elkövette, 
hanem egyenesen ráparancsolt a margőrre, 
hogy ő köteles a hiányzó összeget meg
fizetni.

Az illető kávéssegéd vonakodott ezt tel
jesíteni, indokolva azzal, hogy ő a vendég
től csak annyit kapott, amennyit a bon 
feltüntetett. No és Weiszberger ur rögtön 
kész volt lecsirkefogózni és kidobni az 
illetőt. Természetesen levonva a fizetésből 
a billiárdpénzt.

Így garázdálkodik Weiszberger ur az ő 
szemétdombján. De meddig? Majd el
válik!

Le a frakkal! A Kör-kávéházban, amely 
még mindig Weiszberger névre hallgat, 
frakkot viselnek a kávéssegédek. Az még 
nem volna nagy baj, hogy ott viselnek, 
hanem az már nagy baj, hogy máshol nem 
viselnek. Most már amint tudjuk, Weisz
berger urnái nem ritkán van változás, ez 
azonban még megoldható, mert ha örv 
van, kutya mindig akad. Azonban a frakk 
már sok gondot okozott Weiszberger ur
nák. És amikor a Körbe rendelés van, 
valóságos frakkláz pusztít benn. Mert hát 
kevés a frakkos kávéssegéd, no meg a 
józanabb része idegenkedik egy kissé tőle. 
Azonban mindenre van megoldás s a kávés
segédek leleményessége talált erre is módot. 
Tudniillik, a kilépő kávéssegéd otthagyja a 
frakkját. Érthető. Minek cipelje, hiszen más
hol úgy sem kell. így aztán az újonnan 
belépőnek nincs gondja a frakkra, felveszi 
az elődjéét. Hogy kicsi vagy nagy az ille
tőnek, erről tessék az olvasónak személye
sen meggyőződni. Egyben megtekintheti 
Weiszberger ur frakkgadrobját is. Úgy 
halljuk, hogy Weiszberger ur már legköze
lebb kiteszi a cégtáblát is: «Itt valódi ura- 
Ságoktól levetett frakkok állandóan raktá
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ron vannak». Sok szerencsét az uj vállalat
hoz, Weiszberger ur!

Fürdői mizériák a pincérek zsebére.
Már az elmúlt évben is számtalan panaszt 
kaptunk fürdőkről, hogy az igazgatóságok 
hirdetik, miszerint a «Penzióba;* a borra
való is be van tudva, eszerint a kiszolgá
lás kötelezően ingyenes, tehát nem jár 
borravaló a pincérnek. Emiatt már sok 
kellemetlensége volt úgy a fürdőközönség
nek, aki nem is sejtette, hogy miért része
sül közönyös kiszolgálásban, mint a pincé
reknek, akik érthetetlennek találták, hogy 
miért van olyan sok bliccelő, ahogy ezt 
mondani szokják.

Jó volna, ha a fürdők igazgatósága, ha 
már újítani akar, úgy ne a pincérek kere
setét veszélyeztesse, hanem tegye ezt sa
ját zsebére. Avagy ha betudják a «Pen 
zióba» a borravalót, akkor tessék azt az 
illetékesnek kiutalni. Felhívjuk a fürdöző 
közönség figyelmét ezen állapotokra.

<Revier Pincér» cim alatt egy havonta 
kétszer megjelenő szaklap jelent meg. 
Célja a lapnak a pincérséget a reviermoz- 
galomnak megnyerni, egyben a borravaló
rendszert eltörölni.

Nem tudjuk, milyen lendületet fog venni 
e mozgalom, mert hiszen nem volt ez- 
ideig alkalmunk a kávéssegédek e kérdés- 
beni álláspontjáról közelebbi bizonylatot 
szerezni. Ez a jövő alakulásának kérdése. 
Maga a szakegyleti mozgalom távol áll e 
kérdéstől és teljesen azoké marad a meg
valósítás, akik legjobban hivatottak arra 
eldönteni, hogy vájjon a proponált uj rend 
mennyiben felel meg a kávéssegédek ér
dekeinek. Ezek a hivatottak maguk a 
kávéssegédek.

Szerkesztői üzenetek.
B. V., Budapest. Cikke habár nem rossz és 

egy kis korrigálással közölhető is volna, azonban 
a tárgya miatt, amely ma legkevésbé sem aktuális, 
nem közölhetjük.

F. J., Arad. Első kérdésére azt válaszoljuk, 
hogy nem csatlakozunk. A másodikra azt, hogy a 
kezdet nehézségei előtt áll, kimenetele legalább is 
bizonytalan.

D. K., Kassa. E lapszámban minden kérdésére 
kap választ. így címezze: Népszava kiadóhivatala 
Budapest. Ez elég. És természetesen a pontos lakó
helyét tiintesse fel.

Felelős szerkesztő: Hanisch Pál.
Kiadja: a lapbizottság.

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

Nyilt tér.
Kávéssegédek figyelmét felhívjuk a L u h i  

E r z s é b e t  á s v á n y v íz  hirdetésére.

A kávéssegédek figyelmét felhívjuk a < Gentry 
Boy» vállalatra. Mindenkor ezen vállalat részesí
tendő hívásban, amennyiben minden kávéházból 
beérkezett hívás után 10 fillért nyújt a kávéssegédek 
munkanélküli alapjára.

Fríedmann Adolf kávéssegéd egy már orvosi
lag megvizsgált és forgalomba hozott port talált 
fel lábizzadás ellen, amelyet *Izol név alatt ajánl 
a kávéssegédek figyelmébe.

Minden italhoz a legjobb

LUHI
ERZSEBET

TISZTA

É G V É N Y E S  Á S V Á N Y V Í Z .
MEGRENDELÉS:

ZALÁN FRIGYES
F U V A R O Z Á S I V Á LLA LA T  
KERESKEDELM I OSZTÁLY

VII. k ér, Rottenblller-utca 27. szám. 
TELEFO N  1 2 0 -7 0 .



4. oldal Magyarországi Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1Q11

ét borviz. — Matita4ó« u«<n)cttUap!tá. — óvszer fertőző belep- 
eágek eUe«. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
kgyék éhgyomorra. Kívánatra m asavincntes töltést fi szállít r

S*i. Lakácflfürdő KutválUUt Budán.

SCHHCHNSR JÓZSEF fl.
SÜTÖDÉJE

Budapest, V. kér., Nádor-utca 15. szám.
:: Elsőrendű éllermek és kávéházak szállllója. :: 

TELEFON 31 -2 4 .

ILITTKEI
CASINO-PEZSOŐ

SZENT-MARGITSZIGETI

Ü D 1T Ő V I Z
kellemes izü és egészséges, szén
savval telített ásványvíz, ügy 
magában, mint borral keverve 
kedvelt elsőrendű üdítő és 

szomjat csillapító ital.

A fővárosi közmunkák tanácsatuiajdona. 
A Szent-Margitsziget Gyógyfürdő 

Felügyelőségének kezelésében 
Budapest.

Telefon-szám : 36—52.

Telefon utján adott rendelések egész 
nap és éjjel is felvétetnek.

S z a k t á r & a k !
Ajánljuk az E lső  P ilsen i R észvényaörfözde

P A L A C K S Ö R É T .
V exérképviH olő M agyar ország  ré s z é re t

I F J  L Ö W Y  A D O L F  É 3  T Á R S A
Budapest, V III, Szentkirály-utca 14.

T e le f o n  144 — 0 0 .  T e l e f o n  144 — 0 0

SEIFERT HENRIK ES FIAI
Cs. és kir. udv. tekeaszíalgqár 
Cs. és kir. szab. jégszekrémjguár 

ftrleggíék vidékre Ingyen és bérmenlve.

Budapest, VII, Dob-ulca 90. szám.

TRISSYLHAIIASEC
L O U I S  F R A N C O I S  &  C o .  
n  B U D A F O K .

Első magyar részv. serfozode.
Gyártelep és központi iroda: Kőbánya. 

Telefon-szám: 52 — 60.

Városi iroda: Vili., Esterházy utca 6.
Telefon-szám: 52 — 58.

Palacksör osztálya: X. kerület, Kőbánya. 
Telefon-szám: 56— 58.

Szakíársaink figyelm ébe! A Törley cég a tőle 
eredő dugókat daraboukint 10 fillérrel váltja be.

ÜST
fl legjobb

PIN CÉR-CIPŐK

H A G G E ü ^ A C B - f i E R
kőbányai és budafoki sörgyárak r.-t.

K Ő B Á N Y A ,
Halom-utca 27. (Telefon-szám: 52-66.) 

B U D A F O K .  (Telefon -szám: 1.)

------------------  Városi iroda: _____________

1 1.

felhívom saját gyártmányú

konyhakabát-,kötény-és 
munkanadrág-üzletemre,

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

• fillértől feljebb.

Grürchut Ödön,
szabómester

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

Mérethez elegendő ujjhossza és mellbőség 
hónaljon körül.

B u d a p e s t ,  VÍV, Gize?£a-ut 28.

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. © ©
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