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nagyon veszedelmessé válhatnék. Már sok 
veszedelmet leküzdött a kávéssegédek moz
galma, remélhetőleg ezen is tulteszi magát. 
Mi ebben a reményben kívánunk a kávés- 
ipari munkásoknak egy szebb#és remény- 
teljesebb uj esztendőt.

Munkanélküliség elleni biz
tosítás kérdése.

ii.
(sch) Első cikkünkben már felsoroltuk 

azon államokat, részben városokat, amelyek 
a munkanélküliség elleni biztosítás, nagy 
horderejű kérdésével foglalkoztak. És ha
bár nem is sikerült e fontos kérdést oly 
formába önteni, hogy ezzel a munkanélkü
liség révén keletkezett bajok végleges or
voslást nyerhettek volna, azonban ezen 
kezdő lépések is nagyjelentésüeknek tűn
nek fel, ha tekintetbe vesszük, hogy még 
sok kulturállam és világváros egyáltalán 
nem tartotta helyénvalónak e téren ma már 
szükségképpen jelentkező kérdés felkarolá
sát, avagy megoldását. És ahol tétettek is 
ilyen célzatú lépések, például Bécsben, ahol 
már egy néhány évvel ezelőtt fogalkozott 
a polgármesteri hivatal a munkanélküliség 
elleni biztosítás kérdésének megoldásával, 
azonban az elvi határozatnál nem jutott 
tovább az ügy. Sőt a Reichsratban egy elv
társ képviselő is próbálkozott, indítványt 
téve, de teljesen sikertelenül, mert a kor
mány jóakaratu Ígéreténél tovább nem jutott.

Mégis következetesen azt látjuk, hogy e 
kérdés végleges rendezése már nem kés
hetik sokáig, ha tekintbe vesszük, hogy el
vileg ma már kifogások nem tétetnek és 
csakis a gyakorlati kivitelnél szenved a 
kérdés késedelmet. Budapesten is, amennyi
ben a kérdés felkaroltatott, sőt a kivitel 
dolgábán is történt annyi, hogy az összes 
szakmákhoz kérdés intéztetett aziránt, hogy 
ezideig milyen formában, avagy arányban 
folyósított munkanélküli segélyt.

Nem tudjuk, hogy jelen pillanatban mi
lyen stádiumban áll az ügy, bár erős a 
meggyőződésünk aziránt, hogy Budapest 
városa nem fog e téren elmaradni azoktól 
a kulturvárosoktól, amelyek már a kezdet 
nehézségét leküzdötték. Bár kapcsolatosan 
megtesszük észrevételünket aziránt is, hogy 
mi sem a genfi sem a ganti rendszert nem 
tartjuk utánzandónak fővárosunk részéről, 
amennyiben ezen intézkedések már tizenegy 
évvel ezelőtt történtek és igy úgy a ganfi, 
valamint a ganti rendszer messzemenő mó
dosításokra szorul. Sőt már történtek is 
módosítások nemcsak a kiutalandó összeg 
nagyságát illetőleg, hanem többek közt 
aziránt is, hogy például Genfben munkás
bizottságot küldtek ki a szervezetekből ala
kítva, amely bizottság együtt a városi bi
zottsággal intézi a segélyezés mikéntjét. Ez 
tehát már egy oly lépés, amelyhez szociális 
szempontból szó nem férhet.

Most azonban reá akarunk mutatni azon 
különbözetekre, amelyeket a genfi és ganti 
rendszer feltüntet. Így többek között arra 
is kiakarunk térni, hogy e különbözetek 
miből következnek.

Péidául a ganti rendszer a szubvenció 
százalékának maximumát százszázalékban, 
összegének maximumát 1 frankban ál
lapítja meg. Viszont a tényleges szubven
ciót előre fix összegben veszi fel és ez azt 
jelenti, hogyha felvett összegnél többet nem 
folyósíthat. Es igy ezen fix összegből álla
pítja meg a hatóság, hogy hány százalékos 
szubvenciót nyújt. Az átlagos százalék 
30—40 között váltakozott.

A ganfi törvénynél nem a százalék vál
takozó, hanem a tényleges összeg. A szá
zalék egyszer s mindenkorra 60%  s a ki
fizetendő államsegély nincsen maximum
hoz kötve (mint Gantben 1 frank). Ha 
tehát valamelyik szervezet 2 frank segélyt 
nyújt biztosítás címén, úgy az állam még 
1 frank és 20 centim-mal toldja meg, igy 
az illető munkás 3*20 frankot kap. Az első 
esztendőben 10 szakszervezet vétette fel

magát az állami támogatásban részesülők 
közé. Ezen szervezetek együtt 1910-ben 
3905 frankot fizettek segélyezés címen, az 
állam 2343 frankkal járult még ezen ösz- 
szeghez.

Figyelemre méltó két társulatot az állam
tanács szubvenció iránti kérelmével mellő
zött. Az egyik az «Union philantropique 
Maladie Chomage >. Az elutasítás azért tör
tént, mert nevezett egyletnek mindenféle 
szakmabeli munkás lehet tagja és igy az 
ellenőrzés lehetetlen, amennyiben több 
esetben felvehetné az illető munkás a se
gélyt. Tegyük fel, ha fenti egyleten kívül 
a szakegyletébe is beiratkozik. Megemlítjük 
még, hogy a törvény kiköti a szakmák sze
rinti egyesülést és igy a segélynyújtást is 
szakmák szerint intézi.

A másik egyletet, mely egy gyár mun
kásait foglalja magában, azért nem vette 
fel, mert nevezett egyletnek van munka- 
nélküliség esetére segélyt nyújtó pénztára 
és igy bekövetkezhetett volna ra, hogy eset
leg az államtól kapott segélyt betudták 
volna az általuk nyújtott segélyezésbe. 
Azonban az elutasítást előmozditotta az is, 
hogy a nevezett gyárban is különféle szak
munkások dolgoznak, akik nagyrészt úgyis 
szervezeteknek tagjai.

Ha tehát a különböző rendszerű intéz
kedések közül választani akarnánk, inkább 
a «generei» melleit kellene dönteni, ha te
kintetbe vesszük, hogy Budapesten is sok 
az idegen munkás.

A «generei» törvény e tekintetben tehát 
elég liberális, mert azon szakszervezeteknek 
is megadja jaszubvenciót, amelyeknek nagy
részt idegenből jött tagjai is vannak. Ez a 
körülmény tehát a Budapesti viszonyokat 
véve, szintén nem tévesztendő szem elől.

Nem tudjuk, ma még, hogy Budapest 
székes-főváros milyen értelmű intézkedések 
megtételére szorítkozik és igy még foglal
koznunk vele korai volna, különben is lesz 
alkalmunk a részletekre kitérni akkor, ami
dőn a kérdés a megoldás stádiumába 
kerül.

Munkaadóink panamái.
Polipok és tintahalak szövetsége.
Természettudósok megfigyelték, hogy a 

polipok és tintahalak nagyon sajátságos 
társas viszonyban élnek.

A mély tengereknek ezen undok lakói 
elválhatatlan szövetséget, véd- és dacszö
vetséget kötöttek egymással. Amig az egyik 
él, a másik el nem hagyja. Ugyanis a ret
tegett polip mellett a tintahalnak nem kell 
félni a polipnál gyengébb ellenségnél, ha 
aztán erősebb ellenfél közéig, akkor a tinta
hal egy bizonyos folyadékot bocsát ki ma
gából, amely oly zavarossá teszi a vizet 
körülöttük, amitől az ellenség visszariad, 
ők meg szépen meglapulnak, láthatatlanná 
válva a zavarosban, amig el nem múlik a 
veszély.

A polip, a tenger rettegett ragadozója, 
amely ha megragad valamit, inkább dara
bokra szakad, de el nem ereszti zsákmá
nyát, hosszú, az elefánt ormányához ha
sonló, sok csáppal bir, amelyek szám
talan szivólyukkal vannak ellátva, amelylyel 
képes a hatalmába került áldozat utolsó 
csepp vérét is kiszívni.

A tintahal gerinctelen, puhánytestü állat, 
amelynek ragaszkodását a polip iránt abban 
találták meg, hogy a tintahal kizárólag a 
polip ürülékéből él.

Az emberi társadalomban is nagyon sok 
a polip és a tintahal. Magyarország köz
életében különösen sok polipot és tinta
halat találhatunk. Nagyon sokra a közélet
ben tülekedő urak közül rámutathatnánk: 
ez is polip.

Ezek a poliptermészetü emberek mindent 
üzletszerüleg kezelnek. Ők a közérdekű 
mozgalmakat is Üzletszerűen kezelik. Épp 
ezért szívesen szerepelnek közérdekű moz
galmakban, sőt csinálnak néha közérdekű
nek látszó, annak hirdetett mozgalmakat, 
csak azért, hogy a sokadalomban bőven
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akadó hiszékeny embereket, mindenféle, a 
leghihetetlenebb címeken szipolyozhassák.

Ezeknek a poliptermészettel megvert em
bereknek nem elég a gondtalan megélhe
tést nyújtó vagyon — amit csak minden 
milliomodik ember ha elér, a többi pedig 
csak áhítozik utána . ezeket valami hihe
tetlen ösztön kényszeríti, hogy mindent, 
amit elérhetnek, mindent, amihez hozzá
nyúlhatnak, ha darabokra szakadás árán is, 
de megkaparithassanak maguknak.

I l y e n  p o lip sz erii a la ko k fu ra k o d -  
tak a kávés- és v en d églő sip a v  veze
tőségeibe.

Pár évvel ezelőtt kezdték meg működé
sűket ezek a polipemberek azzal, hogy 
mesterségesen felizgatták a kávésokat mun
kásaik ellen.

A jelszó az volt: le keli törni a munká
sainkat.

A rejtett cél pedig: elfoglalni a kávés- 
ipartársulat vezetőségében levő tisztségeket, 
amelyeket bőven lehet gyümölcsöztetni.

Az értelmi szerző, az örökösen homály
ban bujkáló, háttérben hulladékért dolgozó 
főtintahal:

l l r .  K E M É N Y  G É Z A  
«B udapest székesfővárosi tanácsi egyzö», 

aki mellesleg titkára a kávés-ipartársulatnak 
a kávésok szövetségének, a kávésok ingye
nes munkaközvetítőjének, amely bokros 
teendők elvégzéséért kap havonta körül
belül 200 koronát. Azonkívül a  betegek , ö z 
vegyek és árvák segélyalapjából sem á tal 
évenként a fen tiek  elöl 50  koronát zseb re
vágni holmi jegyzőkönyv m egírásáért.

Dr. Kemény Géza sokszor kerül kényes 
helyzetbe kettős állása folytán, például ő 
mint tanácsjegyző a tanácsnak előterjesztést 
tett a járdafoglalási dijak kirovása tárgyá
ban. Ugyancsak kényes helyzetben lehetett 
ezen ténykedés alkalmával a dr. ur egyik 
lelkiismerete, mert ha magas járdafoglalási 
dijat ajánl kivetés végett, akkor ő lelkiisme
retlen, illetve nem jó kávés-ipartársulati tit
kár, ha pedig keveset, akkor meg hűtlen 
köz-, azaz városi tisztviselő. No, de ne is 
törjük a fejünket azon, hogyan oldotta meg 
a kérdést a tanácsjegyző ur, mert mi ahoz, 
illetve az ily magas műveletek végzéséhez 
úgy sem értünk. C sak egyet kon statá lha
tunk'. a  kávésok nagyon meg vannak elé
gedve újabban a járda  körüli ügyekkel.

Mindezen teendőkön kívül még arra is 
ráért a tanácsjegyző ur, hogy Bécsbe is 
felránduljon akkor, amikor a wieni pincé
rek bérharcban állottak a bécsi kávésokkal, 
azért, hogy a bécsi kávésokat is megtanítsa 
arra, miként kell letörni a munkásokat.

Azt hisszük, ez nem egy tanácsjegyző
höz méltó cselekedet. Sőt azt hisszük, hogy 
a dr. urnák, mint fővárosi tanácsjegyzőnek, 
tehát közhivatalnoknak, nem is volna sza
bad az ilyen ügyekbe avatkozni.

Nem tudjuk , van-e erről tudom ása dr. 
Bárczy polgárm ester urnakf éop ezért kér
dést intézünk hozzá , hogy helyesen van-e ez
ig y ?

Egyúttal gondoskodunk arról is, hogy 
ezen kérdésünket meg is hallja a polgár- 
mester ur, akit mi igazságos, liberális em
bernek tudunk, épp ezért bízunk abban, 
hogy a jövőben nem idézhet fel többé 
oktalan harcokat köztünk és munkaadóink 
között a tanácsjegyző ur.

No, de majd elfelejtettük, hogy a finom, 
kedves Katona Géza úrról lemossuk a tin
tahalak mocskát, amitől az ő közéleti műkö
dését nem lehetett ezideig tisztán látni. 
Mert ugyancsak zavarosra csináltak körü
lötte a tintahalak, úgy, hogy csak mo3t, 
amikor már nincsenek körülötte tintahalak, 
csak most láthatjuk egész meztelenségében 
az ő közéleti tevékenységét.

Ezt az embert, akinek közérdekű műkö
dését most oly drágán, sok-sok ezresekkel 
fizeti meg a «Magyar szállodai és vendég
lői munkaadók egyesülete*, valamint a 
«Szállodások, vendéglősök, kávésok, pincé
rek és kávéssegédek nyugdijegyesülete*, 
amely egyesületeknél arra használta fel 
tisztségét, hogy elvitte ezen egyesületek



1912. 3. oldalMagyarországi Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja

közpénzét a bankjába, ahol ezáltal nagy
ban öregbiilt a tekintélye és az igazgatói 
jutaléka.

Csak most tudjuk megérteni, hogy miért 
fáradt annyit, lótott-futott, agitált szóval, 
írásban és tettekkel. Még azt is megtette 
ez az önzetlenség netovábbját jelképező 
ember, hogy az ipartársulatok költségén el
fáradt Berlinbe a szállodások, vendéglősök 
és kávésok nemzetközi kongresszusán ma
gyarországi kartársait képviselni.

Ez az ember akarta, szóval, tollal agitáli 
azon eszméje mellett, hogy a fővárosi pin
céreket csupa jó, képzett munkást — a 
vidéki pincéreknek az ilyen célra kapható 
salakjával letörje.

Ez az ember a nyomor és éhség által 
akart megtörni bennünket, hogy engedel
mes rabszolgává, igavonó, mukkanni sem 
merő barmokká sülyeszszen bennünket.

Ez az ember küzdött azon törekvésünk 
ellen, hogy mi is részesülhessünk a bal
esetbiztosítás jótéteményeiben.

Ez az ember akarta kiütni a balesetet ért 
munkás szájából a száraz kenyeret, ugyan
akkor, amikor tékozolta a nyugdijegyesület 

a pincérek pénzét.
Ez az ember sok szegény pincér fillér

jét, amelyet azok talán családjuk szájától 
vontak el, hogy jövőjüket agg korukra biz
tosíthassák, ez az ember eltékozolt a pin
cérek befizetett filléreiből h e t v e n e z e r  k o 
r o n á t .

Ezt a hallatlan dolgot már nem tudták 
eltussolni, ezt már nem lehetett eltussolni.

A  m i  é l e s  s z e m ü n k  e l ő r e  l á t t a , h o g y  
ez  b e  f o g  k ö v e t k e z n i ,  19 1 1  m á ju s  1 - i  
l a p u n k b a n  m á r  r á m u t a t t u n k  a  n y u g -  
d i j  e g y e s ü le t b e n  f o l y ó  k ö n n y e l m ű
p é n z k e z e l é s r e . Akkor megijedtek kissé, 
de csak folytatták tovább üzelmeiket.

P in c é r e k  ! K á v é s s e g é d e k !  Hetvenezer 
koronáját a  nyugdíj egyesületnek, azonkívül 
a  bankjában bízó  pincérek szám talan ezre
sét tékozolta el K aton a G éza kávés és ven
déglős, közben örökké azt ordítva , hogy  
közérdekből cselekszik .

M e g v á d o l ju k  a  n y u g d i je g y e s ü le t  
ig a z g a tó is á g á t  i s ,  k ö z p é n z e k n e k  v é t k e s  
k ö n n y e lm ű s é g g e l  v a ló  k e z e lé s é é r t .

Azért, mert a nyugdijegyesület igazgató
sága anélkül, hogy megvizsgálta volna a 
'Munkaadók Bankja» vagyoni helyzetét, 
1911 február hó 27-én tartott igazgatósági 
ülésén 20.000 koronát szavazott meg Ka
tona Géza bankjának.

H o g y a n  s z a v a z t á k  m e g  a  2 0 .0 0 0  
k o r o n á t  ?

A 20.000 koronás érvágás igy folyt le: 
A Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, 

Pincérek és Kávéssegédek igazgatóságának 
február 27-én megtartott ülésének jegyző
könyve 2576. szám alatt a következőképp 
határozott:

2576. Elnök, miután az Erzsébetvárosi bank ré
szére előirányzott betét ki van meritve, kérdést in
téz az igazgatósághoz, hogy a havi bevételeket 
hol helyezzék el.

Katona Géza, mint a Munkaadók Bankja r.-t. el
nökhelyettese ajánlatot tesz az igazgatóságnak, 
hogy az intézeténél elhelyezendő betétek után 
5%-ot fog az egyesületnek megtéríteni.

Elnök indítványozza, hogy a havi bevételekből 
sukcesszive 20.000 korona helyeztessék el a Munka
adók Bankjánál 5% kamatozás mellett.

A megejtett névszerinti szavazás eredményeképp
az igazgatóság jelenvolt tagjai egyhangúlag 

hozzájárulnak elnök indítványához, utasittatik 
jogtanácsos, hogy az összes jelen nem lévő igaz
gatósági tagokhoz intézzen alapszabályszerii fel
hívást és a válaszok eredményéhez képest már 
most elhatározza az igazgatóság, hogy amennyi
ben az alapszabályszerü többség kialakult, a 
20.000 korona első részletéül februári bevételek
ből 7500 koronát fog a Munkaadók Bankjának 

**' átutalni.
2577. Elnök az előbbi határozattal kapcsolatban 

újból szóvá teszi a 120.000 korona névértékű zá
loglevelek letétbe helyezését a Budapesti banknál, 
mely 1% letéti dijat fizetne, úgy hogy ezen papí
rok 5%-ot kamatoznának.

Szántó Ferenc megkísérli ugyanezen ajánlatnak a 
Magyar bank és kereskedelmi rt.-nál keresztülvitelét.

Az igazgatóság utasítja jogtanácsost, intézzen 
alapszabályszerü kérdést az igazgatóság tagjaihoz 
és kedvező esetben az elnökséget a megfelelő in
tézkedés megtételére felhatalmazza.

Amint olvasható, nem is voltak jelen

annyian az igazgatóság tagjaiból, amennyi
nek kellett volna, de mert Katona urnák 
sürgős volt, a többi igazgatósági tagot 
levélben kérték fel, hogy Írják meg egy 
anzix kártyára a hozzájárulásukat a 20.000 
koronás ügyhöz. A jegyzőkönyv pár sorá
ból azt is látjuk, hogy valósággal osztoz
kodtak egymásközt: a te bankod kap 20.000  
koron át; az elnök «újból szóvá teszi» a 
120.000 koronát, azonban Szántó Ferenc 
sem esett a feje lágyára, ő is «megkisérelné» 
^keresztül vinni» egy hosszú nevű, kevés 
pénzű bank r.-t.-nál, hogy hát elfogadná
nak tőle 120.000 koronát.

A nyugdijegylet jegyzőkönyveinek olva
sása közben sokszor estünk abba tévedésbe, 
hogy pénzügynökökből áll az igazgatóság, 
mert majdnem minden ülésen dobálóznak 
az ezresekkel és szinte mulatságos azon 
igyekezet amelylyel ki-ki a maga bankjának 
akarja elkapni az ezreseket.

Például a március 24-iki igazgatósági 
ülésen (2593 jegyzőkönyvi szám alatt) 
Szántó F, ur «járt közbe» két rémhosszu 
nevű banknál, amire azok hajlandók 41/* 
és 4 7 2°/0-ot adni és egy másik bank pedig, 
valószínűleg a Szántó ur szép szájáért a 
következőkre hajlandó:

«4% -os zálogleveleket 98’25-Ös árfolya
mon újból felajánl, dacára, hogy az illető 
záloglevelek magasabb árfolyamon állanak 
és hajlandó 120.000 korona névértékű 
4% -os záloglevelet 4 7 2 évre becserélni.»

Ugyanekkor Hámor József ur is minden
áron < közbenjáró* akart lenni az Egyesült 
fővárosi takarékpénztárnál még kedvezőbb 
kamatozás céljából.

Azonban Hámor József és Szántó F. urak 
ezúttal csak jegyzőkönyvi köszönetét kap
tak «önzetlen > fáradozásaikért, mert a pénz 
Katona ur bankjába folydogált.

E zek azonban csak kis ügyek.
K a t o n a  u r  b a n k j a  m á r  o m l a d o 

z o tt , a m i k o r  1 2 0 .0 0 0  k o r o n á t  a k a r t  
k i e s z k ö z ö ln i  b a n k j a  s z á m á r a ,  amitől 
egy vendéglős ütötte el, ime a jegyzőkönyv 
tanúsága:

2684. Jogtanácsos, hivatkozással a 2669. sz. hatá
rozatra, bejelenti, hogy a Munkaadók bankja vála
szolt azon levélre, melyben az igazgatóságot a 
bankkal egyetemleges felelősség vállalására hívta 
fel a 120.000 korona névértékű záloglevelek eset
leges visszafizetése tekintetében; jelenti, hogy 
csupán az ügyvezető igazgatóság három tagja vál
lalta el a szavatosságot. Elnök nyilatkozattételre 
kéri fel a megjelenteket.

Kommcr Ferenc utalással arra, hogy a bank 
igazgatósága a 2669. számú határozatban a fel
tételeknek meg nem felel, a záloglevelek átadását 
nem pártolja.

Többek hasonértelmü felszólalása után az
igazgatóság úgy határoz, hogy a zálogleveleket
a Munkaadók bankjának át nem engedi.
Furcsa, hogy Bokros elnök még ekkor 

is, 1911 szeptember hó 27-én, amikor már 
mindenki tudott a «Munkaadók bankja* 
válságáról, hogy még ekkor is kérdezte az 
igazgatósági tagokat, hogy meg-e szavaz
zák a 120.000 koronát. Mi úgy hisszük, 
hogy az elnöknek nem lett volna szabad 
feltenni a kérdést, hanem tiltakozni kellett 
volna a kérés ellen.

Vagy annyira Katona befolyása alatt 
áll az elnök, hogy az egész kasszát is neki 
adná ?

Valószínű, hogy az ilyen esetek idézték 
elő a jegyzőkönyv 2556. szám alatt meg
jelent szerény hirecskét:

Az igazgatóság a kérelemnekv helyt ad.
2556. Jogtanácsos bejelenti, hogy Soós Mihály 

600 koronáról 1600 koronára felemelni, Mészáros 
Győző pedig 4000 koronás biztosítását 1000 koro
nára leszállítani kéri.

Az igazgatóság a kérelemnek helyt ad.

Egy szegény, tudatlan pincér 600 koro
náról 1600 koronára felemelni akarja nyug
diját, mig M é s z á r o s  G y ő z ő , a  k á v é s o k  
s z ö v e t s é g é n e k  e ln ö k e ,  a k i  mindent tud, 
4 0 0 0  koronás biztosítását 1000 koronára  
leszállítan i kéri. P f  u j  !

P e d ig  m in d e z  s e m m i .
Amikor már nem akadt szalmaszál, 

amibe Katona ur haldokló bankja bele
kapaszkodhatott volna, 1911 október 27-én 
tartott igazgatósági ülésén a nyugdijegylet

vezetősége a következő bölcs határozatokat 
hozta:

2696. Katona Géza bejelenti, hogy a Munkaadók 
bankja szeptember 22-től kezdődőleg 5' ,°/0 fog a 
betét után fizetni.

Wilburger Károly, az Erzsébetvárosi bank r.-t. 
képviseletében bejelenti, hogy ezen bank is 5l/*% 
nettó kamatot fog betétünk után fizetni.

Az igazgatóság a jelentéseket örömmel veszi 
tudomásul és elnök indítványát elfogadja.
2699. Jogtanácsos jelenti, hogy Weisz Adolf 

70 éves beteg pincér segélyt kér.
Elnök — sajnálatára — kénytelen a kérelem el

utasítását indítványozni, mert a nyugdijegyesület 
nem segélyző intézet. Azonban kéri a megjelenteket, 
hogy sajátjukból adakozzanak. 3

Az igazgatóság saját körében 20 koronát gyűjt 
és felkéri a jogtanácsost ezen adománynak a 
kérelmező részére való kiadására.
2700. Titkár jelenti, hogy 5300 korona utalható 

át az októberi bevételekből.
Elnök indítványára

az igazgatóság ezen 5300 koronát a Munkaadók 
bankjához utalja át.
2701. Elnök indítványozza, hogy a szept. 11-iki 

rendkívüli ülés és a szept. 12-iki közgyűlésnek a 
jogtanácsos jutalmazását és nyugdíjazását tárgyazó 
határozatok végrehajtassanak.

Az igazgatóság elnök indítványát elfogadja és 
jogtanácsos részére 5000 korona jutalmat, az 
augusztus-novemberi fizetésre 450 koronát és 
november 1-től kezdődőleg esedékes három havi 
nyugdijára 600 koronát, apróbb kiadásokra 
29 koronát utalványoz.
Tehát akkor, amikor a bank már a 

hivatalnokait sem tudta fizetni, akkor is
volt még bátorsága ennek a ..........arra,
hogy felálljon és a betétek után 57//(,-°t 
ígérjen.

Wilburger Károly (nem tudjuk, pénz- 
ügynök-e az illető, majd kikutatjuk) szintén 
Ígért annyit, azonban hiába, mert a kasszá
ban levő 5300 koronát Katona ur bankja 
kapta meg, talán mert azt gondolta az 
igazgatóság: «hogyha már elveszett a fejsze, 
vesszen utána a nyele is.»

Azonban amikor a 70 éves beteg pincér 
segélyt kért, akkor egyszerre begombolkoz
tak a jó urak, mert «ők» nem segélyző 
egylet igazgatósága, mert «ők» kaphatók 
arra, hogy 70.000 koronát adjanak kar
társuk bankjának, hanem nem kaphatók 
arra, hogy az öreg, 70 éves Weisz Adolf
nak, aki nem kartársuk, hanem csak pincér, 
hogy annak nagyobb segélyt — uram 
bocsáss —, ahány éves annyi koronát 
adjanak, oh azt nem tehették meg, hanem 
nagykegyesen 20 koronát adtak a sajátuk- 
ból, amit azután jegyzőkönyvbe is igtattak, 
hogy meg legyen örökítve az ő jótékony
ságuk.

Lehet, hogy ez a jótékony cselekedet 
svungba hozta őket, valami jótékonysági 
düh szállta meg őket, mert mindjárt a 
Weisz bácsi 20 koronája után Katona ur 
bankjának is megszavaztak 5300 koronát, 
ami némileg — ha igaz lenne — mentené 
eljárásukat egy keveset.

M i a becsületes munka ju talm át nem 
irigyeljük , akárm ennyi is az, sohasem  
sokaljuk. Azonban annak a jogtanácsos
nak, akinek a működése alatt ily könnyel
műen szórták a pincérek keservesen meg
keresett filléreit, annak a jogtanácsosnak 
mi sokaljuk az 5000 korona jutalmat, amit 
még megtetéztek azzal is, hogy augusztus
novemberre szóló fizetését, 450 koronát, 
kiutaltak részére, sőt még a november 1-től 
esedékes három havi nyugdiját, 600 koronát 
is kiutalták neki, nem is szólva arról, hogy 
élete végéig havi 200 korona nyugdijat 
biztosítottak részére.

Lám, lám, a «kartársnak», a «munkatárs
nak* lehet jutalmat adni, 5000 koronát, de 
a szegény Weisz bácsinak, a beteg éhező
nek nem volt szabad megaranyozni végső 
napjait 50 koronával, minden munkában 
töltött évet egy koronával jutalmazva.

Weisz bácsinak csak 20 korona jutott 
50 éves pincéri tevékenykedéséért, minden 
munkában töltött négy évet egy koronával, 
mondd száz fillérrel jutalmazva.

J a ! Miért nem kért Weisz bácsi ezüst 
keresztet, érdemjelet, azt bizonyosan ki
járták volna a kávésok 50 éves munkás
sága jutalmául.

Van egy példaszó , amely szerint, ha  egy 
tolvajt kergetnek, az is tolvajt kiált, azért, 
hogy üldözőit megtévesztve elinalhasson.
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A  m i  m u n k a a d ó i n k  is  o ly a n f o r m á n  
c s in á l t a k ,  m in t  a  p é l d a b e l i  t o lv a j .

Mirólunk terjesztették szüntelenül, uton- 
utfélen rikoltozták, hogy mi, a munkásság 
vezetői, «élősdiek» vagyunk, akik csak azért 
izgatjuk a pincérmunkásokat, hogy rajtuk 
élősködhessünk.

Különösen akkor rikoltozták, amikor mi 
kivertük az ők — a polipok — szövet
ségeseit, a tintahalak szerepére vállalkozó, 
az ürülékért zavarost csináló — kávés
segédeket.

Akkor kezdtek az Andrássy-szobor körül 
gyülésezni a polipok és tintahalak, attól 
fogva undok szájuk minden piszkát ránk 
freccsentették.

Legyen feledve a m últ!
K á v é s o k  !
Reméljük, hogy az ipartestület, a közügy 

temploma nem lesz tovább Agiász istállója.
Reméljük, hogy újra a kávésipar érdemesei 

kerülnek azon helyekre, amelyekből az ipart 
nagygyá, hatalmassá, becsültté csak oly 
egyének tehetik, akik nem homályos üzletek 
gründolásával foglalkoznak, hanem a kávés
ipar munkaadói és munkásai között levő 
távolságot szűkíteni h iv a t á s u k n a k  is
merjék.

Bebizonyult, hogy piszkos önérdekeiket 
szolgáló polipegyének mesterségesen csi
náltak harcokat, csak azért, hogy üzleteket 
csinálhassanak. Mi közöttünk is éltek 
élősdiek, Katona-féle emberek. Mi kizártuk 
már ezeket körünkből; kövessék munka
adóink is példánkat, ezzel hasznosat cselek
szenek az ipar, az ő és a mi, a munkások 
javára.

R a jta !  Pusztítsuk k i az é lö sd ieket!
Földy Imre.

HIVATALOS RÉSZ.
Felkérjük tagjainkat, hogy esetleges lakás- 

változásaikat haladéktalanul — a kár  szó
belileg vagy telefon utján, vagy pedig le
velezőlapon — jelentsék be, mert különben 
nem garantálhatunk a szaklap  pontos kéz
hezvételéért.

P á ly á z a t  Szakegyletünk választmánya 
pályázatot hirdet az üresedésben levő el
helyezői állásra. Pályázóktól megkivántatik 
a kellő agitácionális képesség, valamint az 
adminisztratív munkában való jártasság. 
Kezdőfizetés havi 160 korona. Próbaidő 
három hónap. Pályázatok legkésőbb január 
hó 9-ikig nyújthatók be a Budapesti Ká
véssegédek Szakegylete cimen Nagydiófa
utca 3. Pályázattól eltérő igények figyelmen 
kívül hagyatnak. Csakis a szakegylet tagjai 
pályázhatnak.

P á ly á z a t. Szakegyletünk választmánya 
pályázatot hirdet a szakegyleti helyiség bér
letére. Érdeklődőknek részletes felvilágosí
tást nyújt a szakegylet titkára. Pályázatok 
legkésőbb 1912 január hó 15-ig nyújthatók 
be postán, avagy személyessen a titkárnál. 
A bérlői állás 1912 február hó 1-én betöl
tendő. Szakegyének előnyben részesülnek.

A kö n yv tári b izo ttság  felszólítja azon 
tagokat, akiknél már huzamosab ideig van 
kint könyv, hogy jelen ismételt felszólítás
nak annál is inkább tegyenek eleget a 
könyvek visszaszállítását illetőleg, mert 
különben a legközelebbi lapszámunkban 
névleg fogjuk kiírni azokat, akik ezt tenni 
elmulasztják. Nevezettek a könyvtári sza
bályzat értelmében könyvviteli jogaikat is 
elvesztik.

D u g ó k a t a következők szolgáltattak be: 
Saksz Zsigmond 80, «Pest» kávéházból 
Szabadka, Klein Sándor 21, Bátky József 
25, Lindenbaum Márton 7, Miesa János 
16, Rozits János 87, Setanoj Svetozár 19, 
Rothmüller Márkus 24, Schutler Sándor 30 
darabot. Gyűjtőknek ezúton is köszönetét 
mond a vezetőség.

Évi je len tésü n k . Az év küszöbén he
lyén valónak látjuk, hogy egy kis statiszti
kát közöljünk az elmúlt évben történt fej
lődésünkről. Jelentésünkben a következő 
három statisztikával óhajtunk főképp foglal
kozni : pénztári jelentés, tagszaporulat és az 
elhelyezésről szóló jelentésünkkel.

m t t z s j í z  v s p t s s s  s s  ■«" « •  “ * - » • * «
a következőleg: oszlottak meg:: i . - . . , i,

6  Hónap Fopln- Felszol- K íséri- f t « , - . . . ,  !
1911 január 1-én volt — ...........  734 1 «sr«t gžiaic isiT
1911 januárban beiratkozott 26 Január 8 25 163 1%
1911 február » — 28 Február 4 37 191 232
1911 március » 24 Március 8 66 186 260
1911 április » 32 Április 7 80 250 337
1Q11 máin« 97 Máus 22 165 336 523911 május > - Junius 19 154 367 540
1911 junius »   30 Julins 10 139 426 574
1911 julius » 33 Augusztus 12 190 413 615
1911 augusztus > 39 Szeptember 19 126 357 502
1Q11 <?7 Pntf-mhpr * 43 Október 9 85 234 328 ̂ Sfeptembei » 43 November 12 98 226 336
1911 oktober >> - - - - - -  38 December 8 72 233 bezáró-
1911 november » 4 2 ________________________________lag 24-ig 313
1911 december 20-ig  30 összesen 138 1237 3352 Végösszeg 4756

Összessen 1126
Az itt kimutatott 1126 tagból különböző Hogy bevételeink 1911. évről szintén 

címen töröltetett 107 tag. Végeredményében jelentős emelkedést árulnak el az előző 
maradt tehát 1019 jogait élvező tag. évvel szemben, azt viszont az itt közölt

Hogy az elhelyezés épp úgy, mint a tag- adatok bizonyítják. Felemlítjük, hogy az 
jaink létszáma 1911. évben rohamosan 1911. év december havi kimutatásunk a 
emelkedést mutat, azt az itt közölt statisz- mérlegben nem szerepel, amennyiben még 
tika elég hűen bizonyítja, e hó nincs befejezve:

Pénztári jelentés.

Tagdíj- Beiratási Tagkönyv- Egyéb Összes Összes 
Hónapok bevétel dij dij bevétel bevétel kiadás

K f K f K I f K ! f K f K f

Január -  -  - ............  1042 — 46 -  -  71 87 1159 87 967 32
Február..........................  852 -  40 7 50 119 1018 50 1634 15
Március.......  ............  1206 -  60 -  7 50 47 — 1320 50 1018 70
Április --------    1150 -  30 — — — 119 71 1299 71 1171 86
Május ...........   714 -  -  -  -  — — — 714 — 853 60
Junius — ...........   926 — 70 — 7 50 20 — 1023 50 995 82
Julius ....... ...........  -  860 — 30 — 15 -  20 -  925 — 1111 60
Augusztus ............... -  950 — 40 — 7 50 42 -  1039 50 979 76
Szeptember....................  1022 — 52 -  15 — 40 80 1129 80 883 54
Október..........................  942 — 40 -  15 j — 28 — 1025 -  914 I
November ............ 1000 — 40 — — | — 40 — 1080 — 991 14

i
Összesen -- 10664 I -  448 I — 75 -  548 38 11735 i 38 11521 49I I I I I

Összesítés:
1911 január 1-én pénztárkészlet ....... ................-  142W7 kor.
1911 január 1-től november 30-ig összes bevétel 11735 38 kor.

Összesen — — 13156 85 kor.
1911 január 1-től november 30-ig összes kiadás 11521*49 kor.

1911 november 30-án pénztári állomány -................... 1635*36 kor.

Szükségesnek láttuk ezen adatokat nyíl- lódnak; azonban már ma végleg kielégítést 
vánosságra hozni; nemcsak azért, mert moz- nyertek.
galmunkra nézve kedvező jelentőségeket A tagszaporulat szintén kedvező körül
árulnak el, hanem főképp azért is, hogy ménynek tudható b e ; bizonyítva azt, hogy 
bebizonyítsuk, miszerint, ha nem is elégit ma már a kávéssegédek 80% -a tagja aszer- 
ki bennünket minden tekintetben, azonban vezetnek.
arra vall, hogy munka végeztetett, oly Viszont az elhelyezésekről szóló jelenté-
munka, amelynek célja a kávéssegédek moz- sünkhöz, csak annyit akarunk megemlíteni, 
galmát erőssé és ellentállóképessé teszi, hogy teljesen hiteles és azért nem mutat 
Talán a pénztári jelentésünk főképp az,, nagyobb számokat: nem úgy, mint a ku- 
amely még sok kívánni valót hagy maga tyaól statisztikája, amely hasból szokott 
után. Azonban ez azért van igy, mert 1139 készülni, megtévesztő és reklamirozó szán
korona oly törlesztésekre ment, amely tar- dékkal. 
tozások még a felfüggesztés előttről datá-

Balesetbiztosítás és a kávés
ipari alkalmazottak.

(sch.) A törvényekről azt tudjuk, hogy 
valami «szükséges rosszak», kétszeresen 
hisszük ezt akkor, amidőn tényleg meg
győződtünk annak rosszaságáról. így va
gyunk a munkásbalesetről szóló törvények
kel is, amelynek hiányos és rossz oldalai
ról köteteket lehetne Írni. Ezen törvények 
összes rendelkezései elárulják, hogy kevés 
közük van a munkásokhoz és csak a hang
zatos cim és látszat fentartására készültek. 
Nem célunk rámutatni ezen tévelygésekre, 
csupán szakmánkat érintő részeivel óhaj
tunk foglalkozni.

A törvény az üzemi balesetek közé so
rolja a gyárakat, műhelyeket és mindazon 
üzemeket, amelyekben valamely elemi 
erő által működő gépek vannak és amely 
legalább is 20 munkást foglalkoztat. Tehát 
üzemi balesetbiztosítás alá esik az a mun
kás, akinek a gép a kezét vagy a lábát le
szakítja, avagy annyira megrongálja, hogy 
ezáltal munkát teljesíteni képtelen. Tehát a

törvény a géphez köti a balesetbiztosítást, 
vagyis olyan üzemhez, amelyben gépek 
működnek.

Most már ezzel szemben állítunk fel egy 
példát. Tegyük fel, egy kávéssegéd kezé
ben explodál egy pezsgősüveg, ami nem 
ritkaság és amint erre már elég példák 
vannak. Az illető kávéssegéd a kezét úgy 
összevágta, hogy egy úját le kellett vágni 
és a kézen az izomszálakat annyira össze
roncsolta, hogy egy teljes évig képtelen 
volt munkát teljesíteni. A törvény rendelke
zése szerint ez nem minösitendö üzemi bal
esetnek, mert nem elemi erő  á lta l h a j
tott gép okozta , vagy azért, mert a  kávé
h áz i üzemben nem működnek gépek.

Ugy-e bár, a törvény ezen rendelkezése 
furcsa? Hozzátehető az is, hogy érthetet
lenül rossz. Most már ha üzemeinkben elő
forduló baleseteket tekintetbe vesszük, úgy 
azt látjuk, hogy a balesetbiztosító törvény 
bennünket rendelkezéseiben teljesen szem elől 
tévesztett.

Ez annak tudható be, hogy azok, akik a 
törvénynek ilyen értelmet adtak, halvány 
fogalommal sem bírtak arról, hogy a mi
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üzemeinkben igen gyakori a baleset. Ha
bár nem olyan súlyos természetű, mint pél
dául a gépekkel működő üzemekben, azon
ban sok esetben munkacsökkenést (reduk
ciót) okoz. Sőt arra is van példa, hogy 
a baleset teljesen munkaképtelenné tette a 
pincért arra, hogy a kávéházi szakmában 
munkát végezzen, amennyiben a fordítható 
billiárd kezelése alkalmával két ujját levágta 
a billiárd (az igaz, hogy a billiárd nem 
volt villanyerőre berendezve) és igy az 
illető kávéssegéd két ujjának elvesztése ré
vén képtelen volt tálcákat kézbe fogni, az 
azonban igaz, hogy az Andrássy-uton lapo
kat árusít és abból tengődik.

Itt egy másik súlyos eset. Egy kávés
segéd munkateljesítés közben egy narancs
héjon elcsúszva, kitörte a lábát és soha 
sem lett munkaképes, legalább a kávéházi 
üzemben nem. A törvény szerint ez sem 
üzemi baleset. Eltekintve most már attól, 
hogy minden harmadik kávéssegédnek el 
van vágva a keze üvegexplodálás, főképp 
sörösüveg felnyitásánál. Sok esetben azáltal, 
hogy leszakad az üveg nyaka a dugó ki
húzásánál, az ilyen sebesülések rendszerint 
csak 4 —8 hét alatt gyógyulnak, sok eset
ben olyan természetű utókövetkezmények
kel járnak, hogy a sérültnél munkaredukció 
áll be.

Szerintünk ezek mind üzemi balesetek, 
de a törvény szerint nem. Még nagyon 
sok olyan természetű üzemi balesetről be
szélhetnénk, amelyek elbírálásánál nem ér
tünk egyet a törvénynyel.

Látjuk tehát, hogy bennünket a törvény 
elég mostohán bírál el, kötelességünk esze
rint, hogy az illetékes körök figyelmét fel
hívjuk: keressenek módot reá, hogy szak
mánk munkásait érintő törvény hiányosságai 
esetleges módok avagy intézkedések által 
szanáltassanak.

Mert az az indok, amit egy utólagos 
határozatból tudunk, hogy a kávéházakat 
nem lehet üzemi balesetbiztosítás alá venni, 
azért, mert ott úgy sincsenek balesetek, 
nem áll és ha nincsenek, az viszont a pénz
tárra nézve előny, mert nem kell fizetnie 
baleset címén. Ez az okoskodás tehát egy 
kicsit észerütlen.

Még csak annyit akarunk elmondani, 
hogy két évvel ezelőtt hozatott egy elvi 
döntés aziránt, hogy a kávéházak is az 
üzemi baleset alá veendők, azonban az elvi 
határozatokból még semmisem következik, 
mert szemben áll a törvény szigora és igy 
esetleges baleseteknél esetről-esetre per ut
ján kell szembe szállni a törvény erejével. 
Ez azonban egy idétlen állapot.

Ennek meg kell szűnnie és ki kell ter
jeszteni a törvény rendelkezéseit olyan irány
ban , hogy minden üzem balesetbiztosítás 
a lá  vétessék, tekintet nélkül arra , hogy van
nak elemi erő  á lta l hajtott gépek avagy  
nincsenek.

A törvénynek ilyetén való megváltozta
tása volna csak hivatott a balesetbiztosítás 
intézménye elleni panaszokat végérvényesen 
megszüntetni.

SZEMLE.
A Megváltó. Ezelőtt kétezer évvel mesz- 

sze keleten egy csillag tűnt fel — szerin
tünk egy bolygó üstökös —, a hitrege 
szerint a Megváltó születését jelző időszerű 
csillag, amely fényes csóvájával egyenest 
Betlehem felé mutatott. E nyomon elin- 
dulának a pásztorok és kis báránykát vivének 
ajándékul a világ megváltójának. Azután az 
igy kinevezett megváltócsecsemő, akinek a 
megváltás iránti szándékát a néphiszékeny
ség adva, terjesztve világgá, hogy legyen 
békesség a földön : örvendjünk, mert meg
született a Megváltó és elérkezett a meg
váltás korszaka!

A röghöz ragadt szegények, az agyon
sanyargatott emberiség kétségbeesésében 
mindenáron a Megváltót áhította, vezető 
egyén után kutatott; azt már a körülmények 
hozták, hogy épp a jászolban születettet 
választotta a célból, hogy őt nyomorától

megmentse. Ezalatt a hatalmasok, a mostani 
cézárok elődjei és az ezerholdasok törzsei 
féltve hatalmukat a népszáj. és egyéb közbe
játszó körülmények által megváltónak szüle
tett csecsemőgyermektől, ezerszámra mé
szárolták le a kisdedeket abban a remény
ben, hogy Jézus is köztük lesz. Ez azonban 
mind hiábvaló volt, a kétségbe kergetett 
népnek megváltój kellett és ha az igazi 
Jézust meg is ölték volna, lett volna egy 
másik.

Jézusban az eszme nőtt fel és a személye 
iránti epedés és odaadás a felszabaditás 
eszméjével kapcsolatban szavát igévé tették 
és vezérnek predesztinálták.

Ma is születnek megváltók, de kinek 
jutna eszébe ezen csodálkozni?

M ert am íg a m egváltásra az  okok fen- 
forognak , addig m indig fog n ak  születni 
megváltók. Pedig hát azóta mi sem válto
zott. A népnyomor fennáll ma is, a cezá- 
rizmus épp oly hatalmas, mint régen, az 
ezerholdasok és kizsákmányolok eílen ma 
már csapatokban védekeznek a Krisztusok! 
A különbség abban van csak, hogy a jelen
ben minden osztályérdekből támadnak esz
mék s igy a megváltás eszmei különbözők, 
így a Krisztusok is elszaporodtak annyira, 
hogy a rabszolgamódon tartottak millióinak 
nehéz az igazi megváltó eszmét felismerni 
és annak prófétait követni.

Pedig nem nehéz a csillag nyomán ki
indulni és keresni a megváltót. Ez a csillag 
a «szociáldemokrácia^, ezt kell követnünk. 
Csak élnünk kell tanaival és eljövend egy 
újabb korszaka a megváltásnak, egy újabb, 
egy magasztosabb jelentőséggel az emberi
ség teljes felszabadításával!

Vannak a jelennek is «Herodes»-ei, akik 
üldözték a megváltás eszméjének prófétait, 
hogy ezzel az eszmét lehetetlenné tegyék. 
A megváltás eszméje, amely a szociáldemo
kráciában igévé vált, testet öltött és felsza
badítójává szegődött az emberiségnek!

Uj év, uj élet.
Al.—M. Régi hagyomány, hogy az uj 

esztendő reggelén az ismerősök, a család
tagok ^Boldog uj esztendő!» kívánsággal 
köszöntik egymást. Megdobbannak a szivek, 
ragyognak az arcok és a szemekben va
lami tüzelő láng lobog.

Aki az elmúlt esztendő 365 napjában 
görnyedt az életért való küzdelemnek a 
terhe alatt, aki nyomorúságra ébredt, bá
nattal feküdt; mind mind hatalmába kerül 
az esztendő első napja varázsának és 
remél.

Az egyik a sorsának a megjavulását, a 
másik egészségének a visszatértét, a har
madik szebb napok felvirradását lesi, várja. 
És valamennyi abban bizakodik, hogy az 
uj évi köszöntés: «Boldog uj évet kívá
nok !» megteszi a magáét és az esztendő 
lezárultával elégedettebben gondolhatnak 
a letűnt napokra.

A kávéssegédek nagy családja is bízvást 
kívánhatja magának a boldogabb uj esz
tendőt. Van rá ok elég, hogy szomorúság
gal tekintsünk visszafelé és megállapítsuk, 
hogy bizony az elmúlt esztendő nem ho
zott nekünk se jót, se szépet. És megálla
píthatjuk azt is, hogy láttunk mi már szebb 
napokat és éltünk mi már emberségesebb 
életet is.

Az u] esztendő első napján vessünk egy 
kis számadást magunkkal.

Amikor a szervezkedéssel elért eredmé
nyek zászlaja kibukott a kezünkből, volt 
közöttünk sok olyan szaktárs, aki nem is 
igen bántva a szervezet meggyöngülését. 
Nem tudta átérteni annak a veszteségnek 
a lesújtó voltát, amely akkor ért bennün
ket, amikor a kávésok sikeresen léptek 
ellenünk sorompóba. Volt sok olyan kávés
segéd, aki készpénznek vette a főnökök 
szavait és elhitte, hogy ezek akkor meg
adják mindazt amit kívánunk, ha nem áll 
mögöttünk a szervezkedés ereje.

A munkáltatók szavában megbízó szak
társak ugyancsak meggyőződhettek arról, 
hogy a főnökök Ígérete csak Ígéret ma

radt. És elgondolkozhatnak afölött, hogy 
hol állanánk, ha nem a munkáltatók ke
gyétől várták volna a sorsuk megjavulását, 
hanem a saját szervezkedésük mindent le
döntő hatalmában.

Mert mi történt ?
Alig, hogy megbomlottak a harci so

raink, a főnökök packázni kezdtek velünk. 
A megbecsülhetésnek a nyoma sem ma
radt meg és ami ugyancsak sújtott benőn
ket, megnyirbálták a harcok árán szerzett 
jogainkat.

A munkabérek nem em elkedtek. ellenben 
a szabad  napot nagyon sokunktól megvon
ták és am i a leg fá jd a lm asabb , kényük ked
vük szerint k itaszítanak bennünket a mun
kanélküliség nagy kálváriá jába.

És visszaállott a régi állapot, amikor 
nemcsak a vendég, de a gazda is a leg
sértőbb modorban beszélhetett velünk.

Tehették pedig mindezt azért, mert az 
erőnk meggyengült, az akaraterőnk mintha 
mindörökre kihalt volna.

Úgy van-e? . . . Nem ! . . .
Nem temettük még el a reménységet ; 

él bennünk a tudat, hogy az akaratunk 
legfeljebb csak tetszhalott volt és csak 
akarnunk kell, hogy újra feltámadjon.

Hát rajtunk ne múljék !
A szervezkedésünkre uj korszak követ

kezik. Az évekig tartó hallgatás után itt az 
ideje, hogy újra sorompóba lépjünk a 
kávéssegédek nagy családjának a boldogu
lása érdekében.

Az első lépések már meg is történtek. 
A szervezkedésünket uj vérkeringés járja 
á t ; az uj esztendővel uj életet kezdünk. 
Felvesszük újra a munkát, megerősítjük 
újra a szivünket és a tunya nembánomsá- 
got a régi lelkesedés váltja fel.

A szervező bizottságunk megkétszerező
dött erővel száll síkra és magán a szervez
kedés formáján is változás esik.

Dolgozni akarunk, dolgoznunk kell ! A 
munkánk könnyebb lesz, mint bármikor 
máskor, hiszen a szaktársak a saját bőrü
kön tanulták meg, hogy ajándékban semmit 
sem kapnak, sőt a meglévőt is elveszítik. 
Ez a megismerés lesz a legerősebb segítő
társunk abban az újra meginduló küzde
lemben, amely a régi szép napok vissza- 
hóditására irányul.

És ha mindnyájan egy sorba állunk, 
akkor az uj esztendő nekünk igazán bol
dogságot jelent. Aki továbbra is tétlen ma
rad, az gyilkosa a testvéreinek és ráillik a 
szállóige:

Ki nem velünk, az ellenünk!

SZERVEZETI ÜGYEK.
Gárdonyi ur világnézetei. Ritka em

bernek adatik meg a kifürkészhetlen sors 
adománya folytán, hogy oly kitüntetésben 
legyen része, mint Gárdonyi urnák, akit 
azzal tisztelt meg, hogy egy kávésvacsorán 
a kutyaól mintaszerüségéről és hasznos
ságáról beszélgethetett, jobban mondva, 
nedűvel a kézben szónokolhatott. Bár ő 
eléggé szerénykedett, amennyiben már első 
szavaiban elismerte, hogy «ünneprontó»- 
szerepre vállalkozott, amit a később mon
dottak bizonyítanak is. A megválasztott 
téma is nagyban hozzájárult az ünnepron
táshoz. Mert bizony a kutyaólról sok min
dent el lehet mondani, de azt belemagya
rázni, amit ^Gárdonyi* ur összehordott, 
a legjobb akarattal sem lehet.

Mi ezen reklámcsinálást tudjuk kellő ér
tékében feltüntetni és messzemenő követ
keztetéseink révén megbirjuk állapítani, hogy 
milyen célt óhajt szolgálni. És igy arra a 
konklúzióra jutunk, hogy nagyon rossz 
dolga lehet a kutyaólnak, ha már odáig 
jutott, hogy Gárdonyit küldik reklámot 
csinálni.

Arról nem beszélünk, hogy Gárdonyi ur 
által állított elhelyezési statisztika mennyiben 
hiteles, mert lehet, hogy őt is megtévesz
tették a számok és miért ne tévesszen ő 
meg jmásokat? Azon örök panasz, hogy 
nem minden ipartársulati tag veszi igénybe 
a kutyaól üdvös áldozatkészséget — ma
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már anakronisztikus: nem akarjuk azt
mondani, hogy nevetséges h ..........g. Azt
mondja a főfelügyelő, hogy nincs a kutyaól 
abban a szerencsés helyzetben, hogy a 
renitenskedő munkásokról statisztikát vezes
senek, mert a munkások kéz alatt mennek 
üzletekbe. Köszönjük az őszinteséget, ezt 
mi már rég megállapítottuk. Ez bizonyítja 
azon állításunkat, hogy a kutyaól egy csep
pet sem szükséglet, csak pusztán forma, 
amit a hatalmi hóbort teremtett meg. Bizo
nyítva van az is, hogy szeretnének egyese
ket — akik nem kedvük szerint táncolnak 
— megrendszabályozni, de hát nem azért 
nem bírják, mert kéz alatt mennek üzletbe, 
hanem azért nem, mert nem akarnak ezzel 
nekünk használni. Tehát cGárdonyb-nak 
nincs szive ezt bevallani.

Belátja tehát «Gárdonyi» ur is, hogy 
jó felszolgálókban hiány van, azt hozza fel, 
mert a vidékről nem jó anyag és a kávésok 
nem vesznek fel éthordókat stb.

Pedig nem azért van a hiány, hanem 
azért, mert már torkig vannak a munkások 
a kutyaóli intézménynyel «Gárdonyi»-val 
együtt. És inkább kéz alatt megy ajánl
kozni, minthogy a kutyaóli kálváriát járja. 
Mi is elitéljük az önajánlkozást, de inkább 
azt, mint a kutyaóli intézményre bizni 
munkaerőnk felülbírálását. A vidéki munkás 
is inkább koplal ott, mintsem feljöjjön 
Budapestre megismerni a kutyaól terrorját.

Már több mondani valónk nincs «Gár
donyi» ur érveire, ennek azonban ő az oka, 
mert hogy oly kevés érvvel rendelkezik. 
Annyit azonban elismerünk, hogy nehéz a 
kutyaól jóságáról érvelni.

KflVÉSSEGÉDEK ROVRTR

Riport egy kávésvacsoráról.
— Látjátok híveim , mik m egvagytok , por  

és hamu m egvagytok ! . .  .
Ilyen és ehez hasonló szavakkal traktálta 

Gárdonyi ur az ő kisded gárdáját egy leg
utóbb megtartott kávésvacsorán. Általános
ságban csak annyit jegyzünk meg, hogy 
aznap a gyomorrontások száma tetemesen 
megnövekedett. Hogy a gyomorrontásról 
szóló állításunkat beigazoljuk, álljon itt a 
következő epizód, amely egy a vacsorán 
jelen volt és egy ott nem volt kávés kö
zött folyt le :

— Halottam, hogy jelen voltál a vacso
rán, hogy mulattatok?

— Tudod, elég jó l; az ételek, italok ki
tűnőek voltak . . . csak a Gárdonyi ne be
szélt volna.

— Miért?
Hát azért, mert még egy vacsorába 

került.
Ja . . .  értelek,. . .  annyit beszélt, hogy 

közben megint megéheztél.
— Tévedés barátom, mert nem meg, ha

nem ki.
— Hogy-hogy?
— No hallod, azt hiszed, az én gyomrom 

mindent megtűr?
— Most már kiváncsivá tettél, hogy mi

ről is beszélt Gárdonyi?
— Tudod, ő azt állítja, hogy a mi kutya

ólunk az egy példás, jó, hasznos munkás- 
jóléti, pótolhatatlan, fenomenális, szükség
szerű, erkölcsnevelő, erkölcsnemesitő . . .

— Elég, elég!
— No mi van veled?
— Semmi . . .  semmi, de tudod most ebé

deltem, és nem szeretném, h a . . .
— Értelek.
— Remélem, a legközelebbi vacsorán is

mét elmész?
— Azt éri meg Gárdonyi.

Németország] testvérszövetségünk  
vezetősége aziránt keresett meg bennün
ket, hogy igyekezzünk Németországba ké
szülő szaktársainkat figyelmeztetni arra, 
hogy ne üljenek fel a polgári sajtóban idő
közönként megjelenő azon információknak, 
hogy Berlinben nagy a munkáskereslet,

mert ennek éppen az ellenkezője igaz. A 
munkanélküliség ijesztően nagy Berlinben. 
Az információk tehát megtévesztésre van
nak leadva a sárga szervezetek részéről 
azon célból, hogy a hiszékeny egyéneket 
magukhoz csalják, amennyiben az ottani 
testvérszervezetünk nagyrészt elhódította 
tagjaikat.

Szívesen adjuk közre német szaktársaink 
üzenetét és felhívjuk szaktársainkat, hogy 
ne utazzanak Berlinbe és ne üljenek fel a 
polgári lapok megtévesztő közleményeinek

Fodor Pál szaktársunk nővére, 
Gizella, december hó 14-ikén tartotta 
egybekelését Grosz József úrral Budapes
ten. Ez alkalommal gratulálunk az uj 
frigyhez.

Lichtenstein Vilmos szaktársunk
december hó 17-ikén tartotta eljegyzését 
Schvvarcz Helén kisasszonynyal Budapes
ten. Gratulálunk az uj frigykötéshez.

Kávénikék. Néhány hónappal ezelőtt 
gazdát cserélt az Andrássy-uti Drechsler- 
kávéház, amelyet 150.000 koronáért K aiser  
Miksa vásárolt meg. Az uj tulajdonos meg 
akart szabadulni a kávéház tipikus kávé
nénikéitől, akik szerinte délután háromtól 
egész estig trécseltek s a legjobb helyeket 
foglalták le. Először megpróbálta, hogy 
késedelmesen szolgáltatta ki őket, de ez 
nem használt, mert a nők rendületlenül ki
tartottak a habos kávé nélkül is. Végre is 
az uj kávés arra határozta el magát, hogy 
egyáltalán nem veszi figyelembe a rende
léseiket. Az egyik pincér, Haász Árpád 
annyira buzgó volt a kiadott parancs telje
sítésében, hogy egy tiszteletreméltó öreg 
matrónát a szó legszorosabb értelmében 
kiutasított a kávéházból. A hölgy erre be
csületsértés miatt feljelentette a kávést, aki
nek ügyvédje, dr. Fleischmann József a 
tárgyaláson kijelentette, hogy a pincér túl
lépte a parancsot, mert az volt az utasítás, 
hogy csak a kávéház „évtizedes törzsnéni
kéit ne szolgálja ki. Ő a panaszosnőt meg
bántani nem akarta. A biró a tárgyalást el
napolta. A jövő tárgyalásra beidézik a ká
vést is, a pincért is.

A gyógyszerész és a pincér. A szer
dára virradó éjszaka két óra felé H. S. 
Sándor 55 éves gyógyszerész a feleségé
vel együtt bement az Andrássy-ut 32. sz. 
alatt levő «Francais»-kávéházba, ahol öt 
üveg sör és öt üveg bor elfogyasztása 
után — igy jelenti a rendőrség sajtóirodája 
— lármásan kezdett viselkedni és Neubrun 
Sándor pincérrel összeveszett. A veszeke
dés hevében kirántotta zsebéből a Brow
ningját és kétszer rálőtt a pincérre. A golyó 
a bal felső lábszárát fúrta keresztül. A 
kávéházban levők a gyógyszerésznek estek 
elverték, azután átadták egy rendőrnek, aki 
bevitte a főkapitányságra. Á meglőtt pin
cért a mentők a Rókus-kórházba vitték. A 
gyógyszerészt a rendőrségen kihallgatták. 
Azt mondta, hogy a kasszánál italt kért, 
mire rátám adtak , megverték és csak a  m aga  
védelmére használta fegyverét. A gyógy
szerészt a rendőrség kihallgatás után el
bocsátotta. »

Az esetről igy emlékezik meg a szűk 
polgári jelentés, mert hát csak egy pincérbe 
lőttek bele. Volna csak fordítva a dolog s 
kapta volna a gyógyszerész a golyót, tud
juk hogy hasábos cikkekben kelnének ki a 
polgári lapok a pincér ellen. A gyógysze
rész urat kihallgatás után szabadon bocsá
tották. Vájjon a pincérrel is ez történt 
v o ln a ? . . .  De hát az igazság istenasszo
nyának be van kötve a szeme és igy nem 
látja, hogy mit raknak a mérlegébe.

A Pilvax-kávéház sorsáról újabb hir 
érkezik. Eddig úgy volt, hogy azt az épü
letet, amelyben a történelmi nevezetességű 
kávéház volt, lebontják. Ez a lebontás bi
zonytalan időre marad, mert az a társaság, 
amely azt az épülettömböt le akarta bon- 
tatni, nem rendelkezett a kellő anyagi erő
vel s igy a házépítés tervei egyelőre füstbe 
mentek. Arra a három házra, amelyet le 
akartak bontani, most a IV. kerületi elöl
járóságtól lakhatási engedelmet kértek és 
igy a Pilvax-kávéház sorsa egyelőre el

dőlt: marad úgy, ahogy volt és a kávés- 
ipartársulat a búcsúztatót szépen visszacsi
nálhatja.

A kávéssegédek és kávéfőzők se
gélyalapját kezelő bizottság december 
hó 5-én tartotta ülését, amelynek napirend
jén a kávéssegédek betegsegélyző pénz
tárától fenmaradt 29.000 korona évi ka
matai kerültek kiosztásra, amely összegből 
41 kávéssegéd, illetve kávéfőző és esetleg 
azok özvegyei, árvái lettek segélyezve. Itt 
említjük meg, hogy segélyalapunk jelen 
összege 29.879 korona 79 fillérre rúg. Fel
említjük még, hogy az «A lapító levél* egyes 
rendelkezései körül a bizottság közt — 
mely a következőképpen alakul meg évről- 
évre : 6 kávéssegéd, ö kávéfőző és 5 kávés — 
véleményeltérések merültek fel, ennek kö
vetkezményeként január hó folyamán a 
bizottság ismét összeül, hogy ezen véle
ményeltéréseket eloszlasssa és az «Alapitó 
levél» rendelkezéseinek minden tekintetben 
érvényt szerezzen. Hogy erre szükség van, 
ezt sok körülmény bizonyítja, amit a kávés- 
ipartársulat a saját javára magyaráz. Pedig 
hát az «Alapitó levél» világosan rendelke
zik a fennálló szakegyletek jogait illetőleg, 
azon a kávésipartársulatot teljesen figyel
men kívül hagyta.

Itt említjük meg, hogy helytelen a kávés- 
ipartársulat cimén a megszavazott segélyek 
szétküldése is. Mert olyan értelemben tün
teti fel a segélynyújtást, mintha ezt a ká- 
vésipartársulat adná. Ennek az állapotnak a 
legközelebbi bizottsági ülésen meg kell 
szűnni az «Alapitó levél» szerinti jogaink 
teljes érvényesülése által.

A szakszervezeti mozgalmak fejlő
dése és irányzatai cim alatt 48 oldalra 
terjedő tanulságos füzet jelent meg a Nép- 
szava-könyvkereskedés kiadásában. E füzet
ben Jászai Samu elvtárs főként a szakszer
vezeti mozgalom elméleti kérdéseivel fog
lalkozik. Bizonyítja, hogy a modern szak- 
szervezetek nagy néptömegeket mentettek 
meg az anyagi és erkölcsi zülléstől, ismer
teti a modern szakszervezetek gazdasági és 
kulturális feladatait, továbbá a külföldi 
szakszervezetek alakulását, különösen az 
angol szakszervezeteket, amelyek bátor
ságra és kitartásra buzdítják a gazdaságilag 
visszamaradt országok munkásait; a német 
szakszervezeteket, amelyek áldozatkészsége 
bámulatot kelt és amelyek szervezési 
formáit utánozni igyekszünk Magyarorszá
gon is. Ismerteti továbbá a szakszervezetek 
különböző irányzatait és szervezkedési 
formáit. A füzet a következő fejezetekben 
tárgyalja az említett kérdéseket: 1. Miért 
kellenek a szakszervezetek? 2. A szakszer
vezetek gazdasági és kulturális feladatai. 
3. Az első szakszervezetek. 4. A szakszer
vezetek irányzata. 5. A magyarországi szak- 
szervezetek kerete és irányzata. 6. Szak- 
szervezeti kartellek. 7. A szervezkedés fej
lettebb formái. 8. Szakszervezeti demokrácia 
és fegyelem. A magyarországi szakszerveze
tek taglétszáma 1911 junius 30-án. Nemzet
közi szakszervezeti mozgalom. A füzetnek 
nagy hasznát látja minden szervezett mun
kás, aki szervezetének öntudatos, meggyő
ződött és tevékeny tagja akar lenni. De 
fontos kézikönyve ez a füzet egyúttal a 
szakszervezetek vezetőségi tagjainak is. A 
csinosan kiállított könyvecske ára 20 fillér. 
Megrendelhető a Népszava-könyvkereske- 
désben (VIII., Conti-utca 4.), valamint a 
szervezetünk központi irodájában.

KÁVÉFŐZŐK é s  k o n y h r l e q é m y e k  
ROVRTR

h .......................— i n
Az elégedettének. Valahányszor a mun

kásosztály a létfentartásáért folyó nagy 
harcában az ő végső fegyveréhez, a szer
vezkedéshez nyúl, a munkaadók csodál
kozva kérdezik egymástól, hogy mit akar
nak már megint a lázadók, az elégedet
lenek. Igen, mi elégedetlenek vagyunk és 
a legnagyobb fokú butaságra vallana, ha 
mi ilyen gyalázatos helyzetben, mint ami
lyenben élünk, meg volnánk elégedve.
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Megelégedettek lehetünk-e mi akkor, ami
dőn félévi keresetünknek megfelelő bért 
fizetünk egy lakásnak nevezett^ odúért, 
amelyet, hogy negyedévenként előre kifi
zethessünk, kénytelenek vagyunk túlzsú
folni az úgynevezett szobaurakkal, termé
szetesen ezenközben a családfő a padlóra 
kerül kipihenni a 12 órás testet és lelket 
ölő munkának a fáradalmait és erőt gyűjteni 
a következő napra. Megelégedettek lehe
tünk akkor, amidőn minden ránk következő 
nappal csak a nyomorunk nő, amidőn tel
jes tudatában vagyunk a nagy igazság
talanságnak, hogy a hatalmasok, a földi 
istenek, a mi osztályunk részére csak 
éhséget, nyomort, szenvedést juttattak, 
amidőn egész életünkön át kizsákmányolva, 
éhbérért dolgoznak, idők múltával, amikor 
már erőnk, munkaképességünk csökken, 
egy egész nehéz munkában töltött élet 
jutalma" a koldusbot vagy éhhalál. Munkás
társak, ne fájjon-e szivünk, ne szoruljon-e 
ökölbe a kezünk, amidőn látjuk azt, hogy 
halálos betegségben szenvedő munkástár
sunk kénytelen huzni a súlyos igát, hogy 
családja és ő maga éhen ne haljanak. A 
munkás sorsa rosszabb a baroménál, mert 
a beteg barmot orvoshoz viszik és mig 
egészségét vissza nem nyeri, ápolják és 
nem dolgoztatják. Mi legyünk hát megelé
gedve, akiket kirekesztettek, megfosztottak 
minden emberi jogunktól. Martalékul va
gyunk odadobva egy kegyetlen ellenségnek, 
a tőkének, amely a húsúnkból táplálkozik, 
a vérünkből hízik. Ugyan nézzetek körül 
munkástársak! Láttatok-e már egy megelé
gedett tőkést, aki tisztességes munkabért 
fizetne vagy megelégedett háziurat, aki tiz 
háza mellett minden negyedben ne emelné 
20 koronával a házbért vagy egy megelé
gedett papot, aki veszett dühhel ne gyüj- 
tené azt a földi kincset, amely a legnagyobb 
akadálya a tulvilági üdvösségnek. Látjuk 
azt, hogy a legalacsonyabb rangu hivatal
noktól kezdve a legmagasabb körökig 
folytonosan emelik a fizetést, ez nekik ter
mészetes joguk, ezért ők a legnagyobb 
hazafiak, a legtisztességesebb emberek. 
Csak ha te, szegény munkás, 20 fillérrel 
több bért akarsz, hogy éhező, rongyos 
gyermekeidnek egy darab kenyérrel többet 
adhass, te lázadó, hazátlan bitang, felfor
gató elem vagy. Kivezénylik a rendőrséget, 
a katonaságot ellenünk, szuronynyal akarják 
korgó gyomrunkat kielégíteni. A szurony 
éles fegyver, de nekünk sokkal élesebb, 
hatalmasabb fegyverünk van és ez az 
összetartás. Ezzel a fegyverrel mi tisztes
séges életmódot teremtünk magunknak. Mi 
tudjuk azt, hogy a fertőzött levegőjű túl
zsúfolt lakás árt az egészségünknek, a 
hiányos rossz táplálék, a tulhosszu munka
idő időelőtt tönkreteszi a legerősebb szer
vezetű embert is.

Mikor ezt tudjuk, nem volnánk-e saját 
magunk ellenségei, ha nem igyekeznénk 
minden rendelkezésünkre álló eszközökkel 
javítani azon a szégyenletes állapoton, hogy 
a huszadik műveltnek csúfolt században az 
emberiségnek az a része, amely a munká
ban a megszakadásig dolgozik lakás nélkül, 
éhesen, rongyosan tengődik, amíg egy má
sik rész, amely a társadalomra semmiféle 
hasznos munkát nem végez, kincsekben, 
jólétben tobzódik. Hogy ez idáig igy le
hetséges volt, betudható annak, hogy a 
munkásság az ő tudatlanságában panasz 
nélkül, birkatürelemmel robotolt, a földön 
való szenvedést Isten büntetésének vélte, 
amely szenvedésért megnyílik előtte a tul
világi boldogság kapuja.

Ha az elbolonditott, félrevezetett mun
kásság ezideig ebben a hitben élt, ezután 
nem fog élni. Vegyék tudomásul, akiket 
illet, hogy mi sem szent képekért, sem tul
világi boldogságért nem dolgozunk, ezeket 
visszaadjuk önöknek, minket pedig fárasztó, 
nehéz munkánkért fizessenek meg, hogy 
emberekhez méltóan élhessünk.

A Budapesti kávéfőzők szakegylete  
vigalmi bizottsága 1912 január hó 11-én, a 
kávéssegédek helyiségében (Nagydiófa-utca

3. szám) kabaréval egybekötött táncestélyt 
tart.

K özv etítőnk egy évi m ű köd ése. Is
mét egy év záródik le, amely lezáródott 
évről a jelenlegi vezetőség az igazságnak 
megfelelően tartozik majd működéséről be- 

I számolni.
Keresem a szavakat, hogy ne adjak mó

dot̂  az igazság megfeszítésére azoknak, akik 
inkább elfogultságból, mint rosszakaratból 
segítik néha elő az igazság megfojtását és 
hátrafelé a szervezet fejlődését.

Igazság az, hogy a vezetőség, amelyet a 
szaktársak bizalma az egyesület élére állí
tott, a reá bízott feladatnak önzetlenül, oda
adással, mindenkor a legjobb belátása sze
rint. az összesség érdekében cselekedett.

Mi nem ̂ vagyunk polgári egyesület, amely 
a külvilág előtt nagyobb akar lenni, mint 
amilyen.

Mi, szocialista munkások ellenségeinket 
az igazság fegyverével igyekszünk legyőzni 
s ezért egyesületi beszámolónk is mentes 
a frázistól. 1

Viszont nem hallgathatjuk el azt sem, ha I 
működésűnk nem járt a kellő eredmény
nyel s törekszünk arra, hogy a mulasztást 
pótoljuk a jövőben.

Dacára annak, hogy az egyesülettől igen 
sokan távol tartották magukat a szaktársak, 
mondhatnám, kihalt az egyesületi élet. Ép
pen úgy voltunk, mint amely gyermek má
sodszor tanul járni, mig végre a vezetőség 
tevékenysége megtörte azt a jégréteget, 
amelyet a munkáltatók a kutyaól felállításá
val a szaktársak köré vontak; mi sem bi
zonyítja ezt jobban, mint a közvetítés, mely 
napról-napra emelkedik.

Alább bemutatjuk havonti részletezésben 
szervezetünk közvetítőjének működését. Ter
mészetesen ezeknek az elhelyezetteknek 
nagyobb része csak kisegítő alkalmazást 
nyert.

Elhelyeztünk:
1911 január hóban — 216
1911 február hóban — 255
1911 március h ó b an -------- 310
1911 április hóban -------- 156
1911 május hóban — --- 150
1911 junius hóban — 100
1911 julius hóban 55
1911 augusztus hóban — 208
1911 szeptember hóban - -  229
1911 október h ó b an -------- 188
1911 november hóban 291 
1911 december hóban 218

Vagyis az egész évben összesen 2476 
esetben lett igénybe véve a közvetítő. 
Ebből megállapítható egyúttal az is, hogy 
a kávéfőzők és konyhalegények 700/0-a 
szervezve van.

Az itt elmondottak tiszta tények, melyek 
a munkálkodás, még pedig a becsületes 
munkálkodás mellett bizonyítanak. Ezek a 
száraz tények hangosabban beszélnek min
den elpuffogtatott frázisnál. W- r.

Felszólítjuk a szaktársakat, hogy 
akik az egyesületi járulékaikkal hátralékban 
vannak, rendezzék ügyeiket, ellenkező eset
ben az alapszabályok érteinkében tagsági 
jogaiktól elesnek és mint uj tagok vétet
nek fel.

Szerkesztői üzenetek.
K. B., Kasssa. Kérelmének nem' tehetünk ele

get. Az ily személyi ügyekkel foglalkozni nincs 
terünk és külÖuben sem volna célja, ez nyugtat
hatja meg önt

Kávéssegéd, Kolozsvár A Szövetség cimü 
szaklap az Országos egyesület hivatalos közlönye. 
A kávéssegédek még nem csatlakoztak, bár erre 
már az előzetes lépések folyamatban vannak, ha 
óhajtják a lapot, Írjanak és kérjék azt, hiszen kész
séggel küldik.

F. R., Győr. Ha a cimet közölte volna, úgy 
nem volna most oka panaszra, mert mi szívesen 
küldünk bárhova lapot. Tagdijat postán is küldheti 
a hátraléka 4 hó, 8 korona.

Felelős szerkesztő: H anisch P ál.
Kiadja: a lapbizottság.

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, V III., Conti-utca \

CICERO N E BO Y.
B I C I K L I S  KÜLDÖNC.
VII. kerület, Király-utca 75. szám. 
T elefon: 128—41 és 128—42.

P ezsgőt és bort nem feketit. M egrendelhető 
a M agyar Ásványvíz Forgalm i és Kiviteli 
R észv én ytársaságn ál Budapest, V. kerület, 

Szabad ság-tér 10. v  T elefon  162—84.

M agyar Ásványvíz Forgalm i és Kiviteli R ész
vénytársaság Budapest, V, Szabad ság-tér 10 

Telefon  162—84.

A vendéglők és kávéházak legitünőbb konyháiban is ma a

valódi FRAN OK kávépótlékot
ládikákban, a legkiválóbb kávét megjavító szernek ismerik el.

Egész kis adag elegendő belőle, hogy a babkávé izét jelentékenyen fokozza és 
a főzetnek igen szép arany-barna szint adjon.
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Első magyar mmssrfozode.
Gyártelep és központi iroda: Kőbánya.

Telefon-szám: 52 -60.

Városi iroda: Vili., Esterházy utca 6 . 
Telefon-szám: 52 5S.

Palacksör osztálya : X. kerület, Kőbánya. I
Teloíon-szám: 56—58. B

| PIP E R-H EID S i E C~K~|

E ls ő r e n d ű
f r a n c i a

p e z s g ő .
Magyarországi vezérképviselöje : Felner Károly,
Budapest, IV. kerület, Bástya utca 7. szám.

Telefonszám: 82 72.

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

rel váltja be.

wmmtaammmmMmmmmmmmmmmammammmmmmmmmm.... ■

Huzilss im rn
3 0 1T — O Y Ó G Y IT. JU m h . 
udapesti főraktár: VI., Eötvös-utca 44. Telefon 8R-35

H AGGÉN NI A C K ER
kőbányai és budaioki 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: --------------------

B u d a p e s t ,  V . ,  K á d á r - u t c a  5.
(Telefon-szám: 14-60.)

B --------------------'------------- = = — — gg
A legjobb

PINCÉR-CBPŐK

Serény Zsiomondnól.
Pincércipő-specialista.

BudapeslVII, Ensébet-hörul 44.
Mindennemű cipők.

Amerihoi clpíkilnlegességeli.
Vidéki megrendelések utánvéttel azonnal esz

közöltetnek.

B  ............................... W

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

Ü D I T Ő V I Z
k ellem es izü és eg észség es, szén 
savval te lite tt  á s v á n y v íz .  Úgy 
m ag ában , m int b o rra l keverve 
k e d v e l t  e l s ő r e n d ű  ü d i t ő  és 

sz o m ja t c s illa p ító  ital.

A fővárosi közmunkák tan ácsa tulajdona.
A Szent-M argitsziget Gyógyfürdő 

Felü gyelőségén ek kezelésében  
Budapest.

Telefon-szám  : 3 6 —52.

Telefon  utján adott rend elések egész 
nap és é jje l is fe lvétetnek.

M agyar Ásványvíz Forgalm i és Kiviteli Rész
vénytársaság Budapest, V, Szabad ság-tér 10. 

T elefon  162 84.

FiicM flvÉUeHe
Budopest, VI., P o d m sn iczhv-u lca  IS .
0  T e le f o n  2 4 —9 4 . E)

A magyar pincérség első és egyetleu  
ö n á lló  p én zin tézete , független minden 
más pénzintézettől. Ó v ad ék o t azo n n al
fo ly ó sít. Nincs heti üzletrész. Leszámo
lás azonnal. Beiratáshoz 30 K. szükséges. 
Ügyvezető-igazgató: F en y v es H enrik.

? A hoí csak  leh et, 
o o lS k  • b o rh o z  vagy 

p ez sg ő h ö z  m in d en k or K R O N D O R FI 
SAV ANYU V IZ E T  s z o l g á l ju n k  f e l .  
T arto zu n k  ezzel a v á lla la tn a k , m ert a 
K R O N D O R FI is tá m o g a t ben n ü n k et.

FUCHS J. GÉZA
szaktárs v e n d ég lő jé t

Nagymező-utca 3. sz.
(volt K ém én y sep rő)
a szaktársak figyelmébe |
ajánljuk. Kitűnő magyar 1
konya. A legjobb italok. I

^ am m m uM B im m tauaau  <a»m i u u u asam aB tm am m m  miri i m m»

Cs. és kir. udvari és kamarai szállító I

DREHER RNTÁL SERFffZDER.-T.
Budapas-Kőhányán.

Ajánlja kiünő minőségű ászok-, király-, márciusi, 
kiviteli márciusi, korona- (á la pilseni), maláta-, 
----------bajor-, dupla márciusi és baksöró. -----------
Különlegesség: dupla maláta kösör kökorsókban.

Nagyobb sörmennyisóget saját jógkocsijaiban szállít.
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