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Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja
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Magyarországi

Gazdasági harc előtt! _ -
Rövidebb munkaidőt, több munkabért köve

telünk !
(F—y.) Az utolsó időkben számtalan 

szakma munkásai az elviselhetetlen drága
ság által szorittatva, magasabb munkabére
ket követeltek és ki is vívtak maguknak. 
Egyben a munkaidőt is 8*/2— 9 7 2 órára 
redukálták.

A  hallatlan drágaság nemcsak a munkás
ságot, hanem az ország mindenrendü és 
rangú rétegeit szervezkedésre szorította 
avcgből, hogy tűrhetetlen viszonyaikon javít
hassanak.

Az ország összes tisztviselői, úgy az 
állami mint a magántisztviselők, valamint a 
tanárok és tanítók is, országszerte szervez
kednek azon célból, hogy ha kell sztrájkkal 
kényszerithessék munkaadóikat, illetve az 
ország kormányát arra, hogy az elviselhe
tetlen drágaság leküzdhetése végett maga
sabb fizetést, momentán drágasági pótlékot 
kapjanak.

És mindezen, a közelmúltban is még 
hihetetlenül hangzó dolgokat, a mostoha 
megélhetési viszonyok kényszerítő hatalma 
idézte elő.

Sajátságos a dologban az, hogy ugyan
akkor, amikor az egész ország fizetésből és 
munkadijból élő rétege, hogy csak megél
hessen, több fizetésért, nagyobb munka
bérért küzd, hogy ugyanakkor a nagy tőke 
megelőzi a küzdőket, nem vár addig sem, 
amig azok elérik azt, amiért küzdenek, 
hanem már előre emeli mindenféle élelmi 
és használati cikknek az árát, úgy, hogy a 
jövőben elérendő többlet is az ő, a «tőke» 
zsebébe vándoroljon vissza.

Elmondhatjuk, hogy ez évben minden 
néven nevezendő cikk ára emelve lett, alap* 
tálán, sablonos indokolás alapján.

A  legutóbbi időben a kávésok szövetsége 
kezdeményezésére és szervezésével, a buda
pesti kávéházasok is általános áremelést 
csináltak, felemelték mindenféle kávéházi 
cikk árát 6— 10 fillérrel.

A  közönség ugyancsak felzudult ezen 
merényletre, mert azt mindenki tudja, hogy 
a jelen rossz viszonyok között is a kávésok 
azon kivételes lények közé tartoznak, akik 
vagyont szereznek.

A  kávéházi cikkek árának emelését nem 
lehet indokolni, ellenben mindenki által 
könnyen megállapítható, hogy az kizárólag 
a kávéháztulajdonosok telhetetlensegének, 
kapzsiságának a folyómánya.

Akárki, ha figyelemmel vizsgálja a kávé
házi vendégeket és a fogyasztást, könnyen 
megállapíthatja, hogy a nagy, általános cifra 
nyomorúság kedvező körülmény a kávéhá
zak tulajdonosainak.

Ugyanis a nagy husdrágaság miatt a 
vendéglői ételek árai oly magasak lettek, 
hogy azt a közönségnek az a része, amely 
fizetésből él, nem tudja megfizetni és emiatt 
azok, akik azelőtt a vendéglőben egy ros
télyost vagy szeletet ettek vacsorára, 2 
kenyérrel és egy pohár sört is ittak hozzá, 
azután még jutott 13 krajcár egy pikolóra 
is a kávéházban —  azok máma kényszerülve 
vannak a kávéházban vacsorázni egy kis

imbiszt, 1 korona 20 fillérért, 3— 4 kenyér
rel, sör és pikoló nélkül. Egyszóval a hús- 
drágaság a vendéglők fogyasztóit a silány, 
de olcsóbb kávéházi vacsorára kényszeri- 
tette.

A drágaság az okozója annak a furcsa 
állapotnak is, hogy a kávéházak esténként 
tele vannak rendes, ünnepi, színházi, or- 
féumi vacsorát fogyasztó,sőt újabban banket
teket evő vendégekkel, mig az éttermekben 
legfeljebb egypár söröző vendéget ha 
láthatni.

Köztudomású dolog az is, hogy egy kávés 
még az istennek sem adna el valamit, ami
ből legalább is száz percent hasznot nem 
húzhat, épp ezért tényként megállapítható 
az, hogy a kávésok oknélkül, tisztán kapzsi
ságból emelték az árakat.

Mindezeket azért mondjuk el, mert be
következett, az, amit mi előre tudtunk, hogy 
az árak emelését a kávéssegédek fizetik 
meg. Ugyanis az árak emelésekor a közön
ség nagy mértékben felzudult, azonban 
miután a kartellformában végrehajtott ár
emelés ellen nem tehetett mást, csak zúgo
lódhatott, ott igyekezett megtakarítani valamit 
ahol lehet, a borravalóból, amelynek adása 
tetszés vagy nem tetszéstől függ.

Az utolsó tiz évben már többször «emel- 
tek» kávésaink és ilyenkor mindig mi 
kávéssegédek sínylettük meg az áremelést, 
így történt most is. Az áremelés következ
tében óriási százalékkal kevesbedett a buda
pesti kávéssegédek keresete.

Az utolsó években sokat eltűrtek a kávés
segédek, már-már ugylátszott, fát is lehet 
vágni a hátukon.

Most azonban mégis, amikor ezt vették 
észre, hogy a kapzsi kávésok felhabzsolták 
keresetük felét és amikor 13— 16 órás 
munkaidő tartam alatt végzett, testet-lelket 
ölő munkabér még a jólakásra sem elég; 
no már erre mégis megmozdultak az aludni 
látszó kávéssegédek és hangosan, harcra- 
készen követelik vezetőségüktől, hogy adják 
ki a harcra szólító jelszót:

Rövidebb muukaidöt, több munkabért köve
telünk !

Valóban elmondhatjuk, hogy még soha 
méltányosabb követelés nem hangzott el, 
mint a kávéssegédek azon követelése, 
amely a munkaidő megrövidítését követeli.

Tizenhárom-tizenhat óráig szüntelenül 
tartó lótás-futás tönkreteszi a lábakat, azon
kívül aláássa a szervezet ellentálló erejét. 
Amit nem végez el a hosszú munkaidő, 
azt elvégzi a kávéházak gyilkos levegője 
és aki még ezzel is dacolni tudna ellent
álló szervezetével, azt előbb-utóbb lekapja 
lábáról az a rettenetes sok kívánság kielé
gítése, amivel a vendégek fellépnek egy 
kávéssegéddel szemben és az a rengeteg sok 
alaptalanul elszenvedett szekatúra, aminek 
minden kávéssegéd, anélkül hogy véde
kezhetne ellene, ki van téve. Ezért van az, 
hogy a kávéssegédek egészségi statisztikája 
oly ketségbeejtő, ezért pusztulnak a kávés
segédek oly fiatalon az élők sorából és 
ezért kell a kávéssegédek majd mindegyi
kének tüdővészben elpusztulnia.

Épp ezért azon követelésünk elé, amely 
a munkaidő rövidebbé tételét szorgalmazza,

ha csak a legparányibb emberi érzés van 
a kávésokban, akik szintén emberek, akkor 
nem szabad, hogy akadályt gördítsenek 
azon követelésünk elé, amely nem céloz 
mást, mint csak azt, hogy mi is tovább 
akarunk élni egy pár esztendővel.

Több munkabér elérése iránti törekvé
sünk is indokolt, amennyiben már évek óta 
folyton apadó keresetért dolgoztunk, dacára 
annak, hogy viszont mindennek az ára 
emelkedett. Azonkívül a múlt havi legutolsó 
áremelés folytán oly mérvben csökkent a 
keresetünk, hogy teljesen igazat kell ad
nunk azoknak a kávéssegédeknek, akik kö
vetelik a vezetőségüktől, hogy harci sóiba 
állítsa mindazokat, akik készek arra, hogy 
harcoljanak a  rövidebb m u n kaidőért és 
több m unkabérért.

Munkanélküliség elleni biz
tosítás kérdése.

i.
(sch.) Kapcsolatban a budapesti székes- 

főváros polgármesteri hivatal szociális osz
tályának azzal a tervével, hogy a főváros 
területén a munkanélküliséggel járó bajok 
enyhítésére más államok példájára segélye
zés létesittessék/ kívánunk foglalkozni mi 
is jelen kérdéssel oly értelemben, amelyet 
ezen kérdés fontossága és szociális volta 
megkövetel. Természetesen számolni kell 
azzal is, hogy egy oly újítás lenne jelen 
kérdés szociális alaponi megoldása, amely
nek létrejöttével kapcsolatban sok és lényegi 
kérdések előbb való megoldása kell, hogy 
megelőzze magát a reformot. Mert csakis 
igy volna lehetséges egy oly eredményhez 
jutni, amelylyel a szociális bajok —  ha nem 
is végleg megoldva, azonban részben sza
nálhatok volnának.

Eddig ugyanis e téren a hatóságok részé
ről semmi, a munkásszervezetek részéről 
pedig vajmi kevés történt. Mert amig a ha
tóságok egyáltalán nem látták szükségét a 
jelen kérdéssel foglalkozni, addig a munkás
testületek változó és sokszor kétséges hely
zet előtt állva csakis annyit tehettek, ameny- 
nyit változó és sohasem biztos bázison 
nyugvó anyagi helyzetük lehetővé tett. Bár 
nincs okunk a város részéről tett kísérletek 
komolyságát kétségbe vonni, mégis azt kell 
látnunk, hogy az eddig történtek jóindulatú 
kísérleteknél nem egyebek.

Bár jól tudjuk, hogy jelen kérdés okszerű 
megoldása nem napok kérdése. Azt is tud
juk, hogy messzemenő kutatások és tanul
mányozások szükségeltetnek, hogy oly meg
oldás jöhessen létre, amely garantálja, ha 
nem is egészében, csak részben is a munka- 
nélküliséggel járó bajok szanálását. És 
hisszük is, hogy a székesfővárosunk szo
ciális osztályának vezetőjében, Ferenczy 
Imre urban meg van minden garancia arra, 
hogy buzgó tanulmányai és más államok 
példái révén egy oly javaslattal lépjen az 
illető forum elé, amely a szociális szem
pontoknak és igényeknek mindenben meg 
fog felelni.

É fontos kérdés megoldása felé az első 
lépés megtétetett azzal, hogy az összes
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szakegyletekhez kérdés intéztetett aziránt, 
hogy az eddigi gyakorlat alapján körülbelül 
mennyi segélyezést nyújtottak a munka- 
nélkülieknek. Habár tudjuk, hogy a szak
máktól beérkezett adatok nem is minden
ben kielégítők, amennyiben a segélyezés 
kérdése ezideig kevés szakmában érvénye
sülhetett közmegelégedésre. Ennek okai a 
változó konjunktúrák és azok a határtalan 
üldözések, amelyeknek többé-kevésbé min
den szakma ki volt téve.

Budapest főváros munkáját e téren már 
célszerű példák könnyítik meg; ameny- 
nyiben Qand város már 1901-ben életbe 
léptetett egy törvényt, amely azon az elven 
nyugszik, hogy (az állam vagy község) bi
zonyos évenként előre meghatározott és a 
budgetbe felvett összeggel szubvencionálja a 
szakszervezetek munkanélküliség ellen bizto
sitó ténykedését, amennyiben az általuk ki
fizetett segélyekhez bizonyos százalék se
gélyt csatol. A  gandi rendszer eddig az 
egyedüli, amely némi sikereket ért el, bár 
végeredményében még nem minden, sőt 
csak egy töredéke annak, amit a kérdés 
alapjában megkíván. A gandi rendszernek 
csakhamar akadtak követői, amennyiben már 
1907-ben Belgiumban huszonhét város tette 
magáévá, Németországban, Dániában és 
Luxemburgban úgyszintén követőkre talált. 
Franciaországban pedig 28 városon kívül 
maga az állam állított be 1905-ben a költ
ségvetésbe 110.000 frankot ily címen. Leg
újabban 1909-ben a genévei köztársaság 
szavazott meg egy hasonló szellemű tör
vényt, Nicolet Emilnek, egy tehetségés fia
tal szociáldemokrata képviselő indítványára.

A  genévei törvény azonban már a gandi 
rendszeren alapos változtatásokat eszközölt, 
amennyiben azt szociális követelmények 
tekintetében messze túlszárnyalta. Ezért cél
szerűnek tartjuk a genévei törvény rendel
kezéseit alapjában ismertetni. Ezen törvény 
1909 november havában lépett életbe, főbb 
rendelkezései a következők:

*Az állam a szakszervezeteknek, továbbá az egy 
szakmabeli, vagy pedig rokonszakmabeli társulások
nak abban az esetben, ha munkanélküliség esetére 
való biztositó pénztárral bírnak, tiz évre a pénztár 
minden rendes tagja után a kifizetett segélyek 60°/o-át 
kitevő szubvenciót biztosit.* A szubvenció a követ
kező feltételekhez van kötve:

1. Az állami hozzájárulás egy-egy tagnál évenként 
legfeljebb 60 napra terjedhet.

2. Államsegélyre csak az esetben tartható igény, 
ha a segélyezett legalább egy éve Oenéveben lakik, 
vagy ha hasonló célú svájci egyesületnek legalább 
egy év óta tagja.

3. Sztrájk, betegség, baleset, vagy rokkantság 
okozta munkanélküliség esetén a szubvenciónak 
helye nincs.

4. Igényük van a szubvencióra mindazon szerve
zeteknek, amelyek eziránt a kormányhoz folyamod
nak, cégjegyezve vannak és a jelen törvény ren
delkezéseinek magukat alávetik. A szervezetek kö
telesek alapszabályaikat a kormánynak beterjeszteni 
és a munkanélküliek segélyezéséről külön könyvet 
vezetni.

5. Oly szervezet, amelyből a svájciak ki vannak 
zárva, szubvencióra igényt nem tarthat.

Jelen pontokban lefektetett rendelkezések
ből már körülbelül látjuk az alapját a 
munkanélküliség esetére nyújtandó segélye
zésnek. A  legközelebbi lapszámunkban már 
reá fogunk mutatni azon különbözetekre, 
amelyek a gandi és a genévei rendszer 
közt fennállanak.

SZEM LE.
Lárl-fári. A «M. V. és K. I.» cimü lap 

november 15-iki számában dicshimnuszo
kat zeng —  szokása szerint —  ezúttal azért, 
mert a kávésipartársulat házat vett, szerinte 
otthont létesített stb. Ami a házvételt illeti, 
ezen minden szópazarlás nélkül keresztül- 
siklunk, mert hát reánk csak annyi jelentő
séggel bir, mintha a Butyi Pista vett volna 
házat. Azonban a dicshimnuszt zengő cikk
ből kiragadunk egy részt, amelyhez mégis 
csak volna egy kis szavunk. Ezen cikk ré
szecskéjét itt közöljük:

«A kávésipartársulat, mely ma már tagjai erkölcsi 
és anyagi érdekeinek megvédelmezésén kivül a 
imunkásjóléti intézmények egész sorát tartja fenn, az 
ipari alkalmazottak részére nagy anyagi áldozatok 
árán mukaközvetitőt létesített, a kávésipari tanonc

iskola létesítésének tervezetén dolgozik, egy orszá
gos szövetség alkotásának előmunkálatait végzi és 
azon van, hogy alkalmazottait minél nagyobb szám
ban tehesse az országos nyugdijegyesület áldásá
nak részeseivé: joggal ambicionálhatta, hogy ne 
maradjon százéves jubileuma előestéjén zsellérso
ron, hanem — tőkéi okos felhasználásával — nagy 
ünnepe napján a saját fedele alatt álljon az őt ün
neplő magyar ipar elé.*

Nem boszankodunk ezen a nagy csomó 
hülyeségén, erről már leszoktunk és inkább 
csak nevetünk a méltó mellékgondolatok
kal, amelyek ilyenkor megérlelődnek ben
nünk. Tehát a munkásjóléti intézmények 
egész sorát tartja fenn az ipartársulat. 
Hát bizony ezt jó volt megírni, mert hát 
különben hogy is tudhattuk volna.

Igen, most jut eszünkbe, no persze, 
majd hogy el nem felejtettük, hogy a mun
kásjóléti intézmények alatt a «kutyaólt» 
kell érteni. Igen, igen, a kutyaól az már 
aztán munkásintézmény, amennyiben hogy 
a munkások kiuzsorázására létesült. Ami a 
«jólétit» illeti, az is megvan, csakhogy ezt 
rosszul méltóztatott adresszálni: ez nem 
munkás-«yo7^/», hanem «kávésjóléU.

Itt volna még az országos nyugdíjinté
zet, amelynek «áldásait* illetőleg már az 
Erzsébet-téri verebek is napirendre tértek 
közismert jeleik hátrahagyásával.

De minek folytatnánk tovább. Végül 
csak annyit jegyzünk meg, hogy ideje volna 
a «M. V. és K. I.» szubvencióját emelni, 
mert úgy látszik, a kicsikének váltóláza 
van, mert már félrebeszél szegényke.

Talán az uj házba, a boldog családi ott
honba lehetne egy kis helyecskét biztosí
tani valamelyik félreeső helyen.

HIVATALOS R É S Z .
A Kávéssegédek Szakegylete vezető

sége értesíti az egylet tagjait, valamint a 
munkaadóinkat, hogy Weisz Dániel —  aki 
egyletünkben az elhelyezői tisztséget töl
tötte be —  tisztségétől megvált. Az egylet 
nevében semmiféle rendelést, avagy intéz
kedést nem foganatosíthat. Elhelyezést nem 
intézhet.

Pályázat. Szakegyletünk választmánya 
pályázatot hirdet az üresedésben levő el
helyezői állásra. Pályázóktól megkivántatik 
a kellő agitacionális képesség, valamint az 
adminisztratív munkában való jártasság. 
Kezdőfizetés havi 160 korona. Próbaidő 
három hónap. Pályázatok legkésőbb decem
ber 5-ig intézhetők a szakegylet címén.

Dugókat a következők szolgáltattak b e : 
Schenk Mihály 20, Mátyás király kávéház 
350, Oottlieb Károly 5, Lindenbaum 29, 
Marmorstein 18, László Géza 34, Magyar- 
ország kávéház 90, Sommer József 8, 
Lichtenstern 10, Szénássy ur Nizza kávés 
24, Feldmann Miksa 30, Zilahy Árpád 44, 
Klein József 9, Epstein Fülöp 6 darabot. 
Gyűjtők fogadják a vezetőség elismerését.

SZER V EZETI Ü G YEK .
«Ügynöki pribékek.» A  mesebeli sár

kány arról ismeretes, hogy számtalan becses 
fejjel rendelkezik és ha a véletlen úgy 
hozza, hogy a félelmetes György lovag 
egy-egy fejet lenyirbálna, hát egy cseppnyi 
oka sem lehetne aggodalomra, mert hisz 
nő helyette másik. Hasonló ilyen a mi ügy
nöki rendszerünk is. Hiába vágunk le egy- 
egy fejet és még alig pihentük ki a harc 
okozta izgalmakat, már uj fejeket látunk és 
nekünk uj harcra kell készülnünk.

Most azonban nem azzal a célzattal 
megyünk, hogy egy levágott fejjel meg
elégedjünk ; nem az a szándék vezérel ben
nünket, hogy egy kis lovagkirándulás silány 
eredményével félreálljunk. Most annak az 
irtóharcnak kell bekövetkezni, amely még az 
emlékét is megszünteti annak a bűnös rend
szernek, amelynek minden porszemnyi részé
hez oly sok köny és vér tapad, amelynek 
minden mozdulata egy uj áldozatot jelent 
részünkre. . . Amely rendszer mint egy vér
szopó vámpír állandóan fent fogakkal jár  
köztünk és szedi áldozatait... Nem egy 
fejét kell tehát levágni ennek a vérszörny

nek, hanem valamennyit... Nem szabad 
karunknak pihenni addig, amíg ezen gyalá
zatos rendszer bestiáit, mint a veszett ebeket 
egy szálig ki nem irtjuk.

Kezdődjék tehát a legerélyesebb irtóharc 
és ne legyen béke addig, amig szakmánk 
e szégyenfoltját, az ügynöki bestialitást meg 
nem szüntetjük. Ne legyen béke addig, 
amig szakmánk területén a dudvát ki nem 
irtottuk; ne addig, amig e gyilkos fekélyt 
ki nem égettük!

Minden becsületesen gondolkodó kávés
segédnek ki kell vennie részét e harcból! 
Látnunk kell azt az elemet, amely nyers 
anyagként dobja magát oda az ügynöki 
polip karjaiba és barommódra engedi át 
magát a nyuzdának! . .. Ismernünk kell azt 
az elemet, hogy megszabaduljunk tőle!... 
El azokkal a tisztességes emberek közü l!... 
Azokat irgalmatlanul ki a szervezetből: —  
hogy a métely terjesztését lehetetlenné 
tegyük!

Harcra hívunk benneteket öntudatos és 
becsületesen gondolkodó kávéssegédek!... 
Harcra a pincérügynöki rendszer és annak 
kreatúrái ellen !. .. Az ellen a « Vind»-féle 
söpredék ellen, amely csak cégérül használja a 
pincér nevet és főfoglalkozása a lopás, 
csalás, kerítés, sőt rablógyilkosság / Pusz
tuljon e salak, amely miatt szégyelnünk kell 
szakmánkat! Pusztuljon a kutyaólbeli söp
redék !

K áv ésseg éd ek !  Legyen méltó harc, 
amelynek tüzéből megtisztulva kell kikerül
nünk ! Mutassátok meg, hogy még nem 
aludt ki lelketekből a legdrágább emberi 
erény; a sorsotokkal való önrendelkezés 
joga. Mutassátok meg, mint ahogy már 
megmutattátok, hogy emberek vagytok, 
akiket nem lehet pórázon a vásárra vinni. 
Álljatok ellent minden ügynöki szipolyozó 
törekvésnek. Jöjjetek hozzánk és tegyetek 
vallomást s adjátok elő panaszaitokat. Le
gyetek világitó fáklyáink e harcban, amely
nek célja a sötétségben ellenünk dolgozó 
ügynöki pribékek letörése!

Seprüt a kézbe, mert nemesebb eszkö
zökhöz nem méltók a Buchhalterek, Wein- 
bergerek, Pápaiék stb. csak seprűt érdemlő 
szemétnép! . . . Le kell lepleznünk azt az 
élősdi hadat, amely vérünk szipolyozásából 
tengeti hitvány életét! . . . Kávéssegédek, a 
pohár megtelt keserűséggel! A cselekvés órája 
ütött! Fel a harcra !

kRv é sseg é d ek  ro vrtr

A kávéssegédek november 15-iki mu
latsága, amelyről már eleve a legjobb véle
ménynyel voltunk, a várakozáshoz méltón 
sikerült. Vannak esetek, amidőn az anyagi 
siker nem jár együtt az erkölcsi sikerrel s 
azért, amig az anyagi siker csak közepes 
volt, az erkölcsi siker ezt nagyon messze 
túlszárnyalta. A  műsoron szereplő kitűnő 
erők, nézetünk szerint, messzebb menő pár
tolást érdemeltek volna. A  jelen volt kö
zönség az egész műsor lefolyását a leg
nagyobb figyelemmel és legbuzgóbb elis
meréssel honorálta. Tekintettel a még egyes 
helyekről be nem érkezett elszámolásra, tel
jes elszámolásunkat a legközelebbi lapunk
ban tesszük közzé.

Halálozások. Friedbauer Miksa szak
társunk, aki két éven át a Sport-kávéház- 
bán a főpincéri állást töltötte be, november 
hó 16-án meghalt. Temetése november 
19-én volt a rákosi temető halottasházából. 
Friedbauer szaktársunk közkedveltsége mel
lett bizonyított az, hogy vagy 60 szaktárs 
részvéte és jelenléte kisérte utolsó útjára. 
A  szakegylet nevében Hanisch titkár mon
dott a sírnál búcsúztatót.

Weisz Ödön szaktársunk november hó 
24-én elhalálozott, temetése 26-án volt. A  
temetésen nem vehettünk részt, mert későn 
kaptuk az értesítést. Ezúton fejezzük ki te
hát részvétünket.
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Pezsgőt és bort nem feketít. Megrendelhető 
a Magyar Ásványvíz Forgalmi és Kiviteli 
Részvénytársaságnál Budapest, V. kerület, 

Szabadság-tér 10. v  Telefon 162—84.

KÁVÉFŐZŐK ÉS KONYHRLEGÉNYEK 
ROVRTR

V ........ ■ ■ ...... —  ....mmJ
In tő  szó  a szak társakh o z!

Emlékezzünk arra mi mindnyájan, hogy 
egyesületünk fennállása óta megtartott gyű
léseinken és szaklapunknak eddig megje
lent minden számában szüntelenül azt han
goztattuk, hogy a gazdasági helyzetünk 
megjavításához feltétlenül szükséges a szer
vezkedés és az összetartás. Elnyomatásunk, 
szenvedésünk közös, tehát a helyzetünkért 
folytatott harcnak is közösnek kell lenni. 
Helyzetünket csakis közös erővel, össze
tartással javíthatjuk meg.

Vizsgáljuk már most meg, hogy a szak
társak egy része hogyan értelmezi azt, hogy 
szervezkedjünk, tartsunk össze.

Az egyikkel ha beszélünk, azt mondja, 
hogy én tagja vagyok a szakegyletnek, 
fizetem is pontosan, de biz én feléje sem 
megyek. Kifogásul felhoz valami semmisé
get, vagy azt mondja, nem érek rá. Tehát 
ez a szaktárs azt hiszi, hogy ha megfizeti 
az egyleti járulékot, ezzel eleget tett min
den kötelezettségének a szervezettel szem
ben. M i pedig, a szaktársak öntudatosabb 
része, azt mondjuk, hogy ez a szaktárs csak 
fél ember, fél kötelezettséget teljesít, pedig 
fél emberekkel indulni csatába nem lehet. 
A  mi küzdelmünk kemény harc, amely 
harcban minden szaktársnak nem félerővel, 
hanem kettőzött erővel, erejének teljes meg
feszítésével kell megküzdenie.

Igaz, hogy a szervezet anyagi támogatása 
is feltétlen szükséges, de ha csak ezt tart
juk szem előtt, hol marad akkor az egyes 
szaktársak tömörülése, munkástestvéri sze- 
retete, a szervezetnek az összetartás óriási 
erejével való támogatása. Ezt az erőt, ha 
haladni akarunk, ha élni akarunk, ápolnunk 
kell.

Már pedig ha egymással kezet nem fog
hatunk, egymást nem ismerjük, ha a szak
társak egy része a szervezetet kerüli, gyű
léseinket, felolvasásainkat nem látogatja, 
akkor ezek a szaktársak az ő hanyagsá
gukkal a szervezetet, a mi védővárunkat 
gyengítik, önmagukat pedig megcsalják, 
mert nyomorúságuknak maguk az okozói. 
Minden jóravaló szaktársamra hivatkozom, 
hogy igazam van, amikor azt mondom, 
hogy ezek a szaktársak csak fél emberek. 
Hogy egész emberek legyenek, hogy a 
szervezetnek lelkes, küzdő, hü katonái le
gyenek, ahoz szükséges az, hogy amikor 
^meghívót kapnak gyűlésre, senkinek sürgő
sebb dolga ne akadjon, senki otthon ne 
maradjon. Gyűljünk össze a szervezetben 
mindnyájan, kivétel nélkül. Mert bizonyára 
nem azért hívjuk össze a szaktársakat, hogy 
annyi volna a fölösleges időnk, hogy más
képp nem telnék el. Tudjuk, hogy fárasztó 
munka után kell gyűlésre mennünk. De azt 
is tudjuk, hogy saját érdekünkről van szó, 
a saját nyomorúságunk okairól és annak 
megjavításáról van szó s mikor ezt tudjuk, 
akkor meg kell jelenni kivétel nélkül min
denkinek. Kivétel nélkül mindenkinek, mi
lyen szép volna, mondják sokan, csakhogy 
ezt nem lehet keresztül vinni. Hát azt kér
dezem én, hogy azt, ami egyedül csak tő
lünk függ, azt sem lehet keresztülvinni ? Ki 
akadályoz meg bennünket, hogy ne egye
sülhessünk? A  saját léhaságunk. Amihez 
egy kis jóakarat kell, azt sem lehet, hát 
már csak sirni és panaszkodni tudtok, hát 
férfiak vagytok, vagy csak az emberi for
mátok van m eg?

Ha egy magával tehetetlen gyermek sir, 
azt minden jóérzésü ember megsajnálja, de 
ha felnőtt férfiak panaszkodnak évek óta, 
csak panaszkodnak, mikor csak tenni kel
lene, férfiasán talpra állni és cselekedni, 
hát, engedjétek meg szaktársak, hogy úgy 
fejezzem ki magamat, hogy ez undorító, 
utálatos dolog. Vagy tán olyan megrögzöt
ten hisztek a tulvilági üdvösségben, hogy 
onnan várjátok a földi szenvedéstek jutal
mát, azért tűrtök olyan baromi nyugalom
mal ?

Még szomorúbb az, hogy vannak olyan 
szaktársak, akik az egyesületet sem anyagi
lag, sem erkölcsileg nem támogatják. Ezek 
azok a fekélyek, amelyeket, ha szerveze
tünk megerősödött, ki kell vágni a testünk
ből, ezek azok a gyilkosok, akik minden 
nemesebb törekvésünkben az utunkban ál
lanak, ezek az egész modern munkástársa
dalom utálatát érdemlik meg.

íme, tisztelt szaktársak, tisztán áll előt
tünk a helyzetünk, meg tudjuk érteni, hogy 
a sokat hangoztatott összetartásnak és szer
vezkedésnek miért van olyan kevés ered
ménye. Most már az a kérdés, hogy mit 
kell tennünk arra nézve, hogy szervezetünk 
még jobban megerősödjön, hogy igazi 
védővárunk legyen, a szaktársak pedig a 
szervezetnek hü harcosai, fegyelmezett, lel
kes katonái legyenek.

Tisztelt szaktársak! Azokhoz szólok, akik 
már az öntudat s felvilágosodás utján any- 
nyira vannak, hogy megértenek engem. 
Azokhoz szólok, akik igenis haladni akar
nak a felvilágosodás utján, folyton előre; 
akik tudnak akarni, akik a sírást, panaszko
dást megunták már, akik érzik azt, hogy 
erős férfiak, akiknek nem panaszkodni, ha
nem erős akarattal tenni kell. Ezekhez a 
szaktársakhoz fordulok intő szavammal, 
hogy kövessenek, fogadják meg azt, hogy 
azon az utón, amelyre rá fogok mutatni, 
erős akarattal haladni fognak. W.

F e l s z ó ü t j u k  a  s z a k t á r s a k a t ,  hogy akik 
az egyesületi járulékaikkal hátralékban van
nak, rendezzék ügyeiket, mert ellenkező 
esetben az alapszabályok értelmében tag
sági jogaiktól elesnek és mint uj tagok vé
tetnek fel.

M u la t s á g .  A Budapesti Kávéfőzők Szak
egyesületének dalkara 1911 november 23-án 
a kávéssegédek szakegyesületében egy na
gyon jól sikerült kedélyes estélyt tartott, 
amelyen a dalkar fényesen beigazolta, hogy 
ambiciózus tagokból áll, mert nagy hala
dást ért el, ami nagyban a karmesternek, 
Vodicska Béla urnák érdemei közé tartozik.

A  mulatség, mely éjfél után egy óráig 
tartott, a legszebb és legvidámabb hangu
latban ért véget, amelyért elismerés illeti a 
rendezőséget.

A szórakoztató előadásokat a Szabad 
Gárda műkedvelő társaság adta elő, mely
nek tagjai kivétel nélkül babérokat arattak

íves és dicséretre méltó előadásaikkal. 
Műsoron kívüli számukban pedig Zilahi 
Ilonka k. a. a «Dohány» cimü előadásával 
ért el nagy sikert.

Úgy a szives felülfizetőknek, mint a 
közreműködőknek ezúton is köszönetét 
mond a dalkar nevében Nagy Károly, 

dalkari elnök.

Nyílt tér.
(A Nyílt térben közlöttekért nem vállal felelősséget a szerk.)

ítélet. Szabadlábon levő Borbély József 24 éves, 
rk. vallásu, pösei származású, budapesti lakos, ma
gyar honos, nőtleu, vagyontalan, sorozás alatt áll, 
hat elemi osztályt járt kávéfőző vádlottat a kir. 
törvényszék bűnösnek mondja ki a btk. 258. §-ába 
ütköző és a 259. §-a szerint minősülő nyomtatvány 
utján elkövetett rágalmazás vétségében, mint az 
1848 : XV. III. t.-e. 13. §-a szerinti szerzőt, mely 
vétséget elkövette azáltal, hogy a ^Magyarországi 
Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja* Budapesten 
megjelenő és ugyanott nyomtatott szaklap 1910. évi 
február hó 1. napján kiadott 2. számában az 
«Ujabb sárga mozgalom?* felirat alatt közzétett 
cikkben Sonnenschein Edéről a következőket állí
totta: »Előre tehát Farkas Bereczkik, Farkas Mar
cik, Szlovák Zsigák, Sonnenschein Edék stb., bó- 
koló és szónokló pojácák, előre a szép munkára, 
megdönteni a szocialisták mozgalmát. Kóccal tö

mött madárijesztők akarják a vihart megállítani* 
fogháztöltelék akar az erkölcs szobra lenni, láncra- 
vert pudlikutyák forradalmároskodnak. Csak minél 
többet vacsorázzatok és dorbézoljatok. A pezsgő
től, amelyet részeg munkáltatóitok öntenek az ar
cotokba, nem látjátok a kezet, amely a falra Írja 
mene tekel upharsim. Vigyázzatok !*, mely tényállítá
suk valódisága esetében Sonnenschein Edét köz
megvetésnek tenné ki,

ezért vádlottat a btk. 259. §-a. alapján az ítélet foga; 
natba vétel napjától számítandó tizennégy (14) napi 
fogházra, mint főbüntetésre és az 1892. évi XXVII- 
t.-c.-ben jelzett célokra fordítandó 15 nap alatt a 
kir. államkincstárnak végrehajtás terhe mellett fize
tendő, behajthatatlanság esetén a btk. 53. §-a alap
alapján további három (3) napi fogházra átváltoz
tatandó hatvan (60) korona pénzbüntetésre, mint 
mellékbüntetésre Ítéli.

A bp. 480. §-a alapján köteles vádlott a felmerü
lendő bűnügyi költségeket a kir. államkincstárnak 
az 1890. évi XLIII. t.-c. 9. §-ában jelzett módon 
megfizetni, amelyeket azonban a kir. törvényszék 
az id. t.-c. 4. §-a alapján egyelőre be nem hajtha- 
tóknak nyilvánít. Azonfelül köteles Sonnenschein 
Edének 80 korona költséget 15 nap alatt végrehaj
tás terhe mellett megfizetni.

«Ujhelyi»-kávéház, volt «Róma», újonnan át
alakítva. A kávéssegédek találkozóhelye. Itt említ
jük meg, hogy Újhelyi ur pártoló tagjaink sorába 
belépett.

Magyar Ásványvíz Forgalmi és Kiviteli Rész
vénytársaság Budapest, V, Szabadság-tér 10 

Telefon 1 6 2 -8 4 .

Szerkesztő i üzenetek.
K. J., Nagyvárad. Már előzőleg közöltük 

hogy a budapesti kávéssegédek igénye vétetik 
figyelemre. Sajnálatunkra, nem tehetünk érdekében 
semmit.

K. S., Ungvár. Ön tag és igy nincs akadálya, 
hogy irodánkban üzletért jelentkezzék. Bár rosszak 
most a viszonyok, azért mégis akad üzlet. Nem 
olyan veszedelmes, mint ön azt elképzeli.

Felelős szerkesztő: Hanisch Pál, 
Kiadja : a lapbizottság.

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

FUCHS J. GÉZA
szaktárs v e n d é g l ő j é t

Nagymező-utca 3. sz.
(volt K é m é n y se p rő )
a szaktársak figyelmébe 
ajánljuk. Kitűnő magyar 
konya. A legjobb italok.
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MteMrvwü ásványvize hasznot ltoü I h é n fiiM u to t  dr
jttánáÉd MMtiiéyakjiAI. A <ht. l«me*á*Möge*ebü s«xt*SS
fö borviz. — Hattimlót «í/im|ctlUapltő. — őv iu et  fcrtő/.ő bele*'- 
>%ek ellen. — Orroti rendelet szerint egy mele^itett pohárral 
Igyák ábgyenwTfc. Kívánatra twíntavmenírs töltést is szállít r

&*i. LaikácsfQrdő KutvállaUt Budán.

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

E lső ren d ű
f r a n c i a

p e z s g ő .

Magyarországi vezér.'cépvisolöje : Folnor Károly, 
Budapest, IV. kerület, Sástya-utca 7. szám.

Telefonszám: 8 2 - 72.

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

rel váltja be.

A legjobb * fB i

PINCÉR-CIPŐK

Pincércipő-specialista.

Mindennemű cipők.

Araenhoi cjpOkíilönlegesséseh.
Vidéki megrendelések utánvéttel azonnal esz

közöltetnek.

S Z E N T - M A R G I T S Z I G E T I

Ü D Í T Ő V I Z
k e l le m e s  iz ü  é s  e g é s z s é g e s ,  s z é n 

s a v v a l  te líte tt  á s v á n y v í z ,  ü g y  

m a g á b a n ,  m in t  b o r r a l  k e v e r v e  

k e d v e l t  e l s ő r e n d ű  ü d í t ő  é s  

s z o m j a t  c s i l l a p í t ó  ita l.

A fővárosi közmunkák tanácsa tulajdona. 
A Szent-Margitsziget Gyógyfürdő 

Felügyelőségének kezelésében 
Budapest.

Telefon-szám : 36 —52.

Telefon utján adott rendelések egész 
nap és éjjel is felvétetnek.

Első magyar részt/, serfozede.
Gyártelep és központi iroda: Kőbánya.

Telefon-szám: 52— 60.

Városi iroda: Vili., Esterházy utca 6.
Teleíon-szám: 52- 59.

Paiacksör osztálya: X. kerület, Kőbánya.
Telofon-szám: 5G— 58.

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

&<0í!-iÍS Í0y$ LOTHIGN TARTALMÚ
G Y é 'G Y t f é  é s ü d í t ő  Jt a l . .

KIVÁLÓ MŰÖVtoOJTÓ« MÚSYSföV®L®0
KUTKEZELÖSÉG- EPE R JFS .

Magyar Ásványvíz Forgalmi és Kiviteli Rész
vénytársaság Budapest, V, Szabadság-tér 10. 

Telefon 162 -8 4 .

?  A h o l  c s a k  fe h e t,  
O ^ a l V K I I  b c U V «  b o r h o z  v a g y  
p e z s g ő h ö z  m in d e n k o r  K R O N D O R F I  
S A V  A N Y U  V I Z E T  s z o l g á l j u n k  f e l .  
T a r t o z u n k  e z z e l  a  v á l l a la t n a k ,  m e r t  a  
K R O N D O R F I  i s  t á m o g a t  b e n n ü n k e t .

felhívom saját gyártmányú

konybakabát-.kötény-és 
niukanadrág-üzletemre,

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

fillértől feljebb.

G riinhut Orion,
g/.ahómester

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

Mérethez elegendő ujjhossza és inelibőség 
hónaljon körül.

Allolónns Btrtatti Rénénylraság
B u d a p e s t ,  V I I ,  G i^ e l la - u t  2 6 .

B il iá rd ,  fa b ú to r  és 
hűtőkészülékek gyára. 
Berendezünk saját vagy 
a megadott tervek sze
rint kávéház, vendéglő, 
cukrászda, iroda és m in
denféle üzleteket. ® ©

========= T e le fo n e  65— 75. ------ . =
SÜRGÖNYÖM: „BERENDEZŐK BU D A PEST"

KAPH A TÓ
MINDENÜTT.


	15



