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Magyarországi

Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja
A M A G Y A R O R SZ Á G I KÁVÉHÁZI ALKA LM A ZO TTA K GAZDASÁGI É R D E K E I T  V É D Ő  S Z A K L A P

Felhívás az összes kávésipari munkásokhoz és munkásnőkhöz!
Szaktársak! Testvérek!

A kávéssegédek lapbizottsága és a kávéfőzők szervező bizottsága együttes ülésükön elhatározták, hogy 1 9 1 2  f e b r u á r  h ó  
8 - á n ,  c s ü t ö r t ö k ö n  d. u. 4, este Y29 és folytatólag éjjel 2 órakor az U jhelyi-kívéházban  (Wesselénvi-utca 13)

három nagy nyilvános gyűlést
t a r t a n a k .

A nyilvános gyűlések célja, hogy az összes kávéházi alkalmazottak szolidaritását, véd- és dacszövetségét kimondja; a kávéházi 
alkalmazottak követeléseit körvonalozza és a jövő teendőit megszabja.

Munkaadóink legutóbbi lakomájukon úgy beszélték meg, hogy a jövőben csak annyi fizetést adnak, amennyi a minden 
napi kenyérre elég, a hosszú munkanap fáradalmait pedig az A z i lb a n  pihenjük ki, hogy kijöhessünk a minimális fizetésünkből.

E r r e  a  ff a z ,  c u d a r  t e r v r e  a z  l e g y e n  a  v á la s z u n k ,  h o g y  a z  ö s sz e s  k á v é h á z i  a l k a l m a z o t t a k  e g y  t á b o r b a n ,  
e g y  a k a r a t b a n  e g y e s ü lv e ,  e g y  sz eb b  é s  j o b b  j ö v ő t  k ü z d je n e k  k i  m a g u k n a k .

Aki nem ellensége a saját énjének, az tartsa kötelességének harcainkban részt venni, gyűléseinken megjelenni, a cél 
érdekében agitálni. Testvéri üdvözlettel

a  k á v é s s e g é d e k  l a p b iz o t t s á g a  é s  a  k á v é fő z ő k  s z e r v e z ő  b iz o t t s á g a .

Azil.
(F —y.) Január hó 11-én tartottuk mi ká

véssegédek nyilvános üléseinket, mely két 
gyűlésünkön nem győztünk eleget panasz
kodni sanyarú sorsunk miatt.

Január hó 15-én pedig körülbelül 100 
kávés gyűlt össze a Westend-kávéházban, 
egy pazar teritésü, Ínyenc Ízlésnek megfe
lelő ételek és pezsgős üvegek súlya alatt 
görnyedő asztalnál.

A mi gyűléseinken az elkeseredés hágott 
magas fokra, a kávésok duslakodó lakomá
ján a jókedv tobzódott.

Mi a gyűléseinken arról panaszkodtunk, 
hogy nem bírjuk a tulhosszu munkaidőt és 
hogy megélni tudjunk, több fizetést kér
tünk.

A kávésok is foglalkoztak lakomázásuk 
közben a mi dolgainkkal és végül, amikor 
a pezsgő közlékenynyé tette őket, amikor a 
pezsgő hatása már őszintévé tette őket, 
akkor felállt az egyik kávés, Sebők Mór, 
és a kávéházi munkásság bér- és munka- 
viszonyainak rendezését a következőképpen 
javasolta : «Nem szabad  a jövőben tűrnünk, 
hogy pincéreink, kávéfőzőink, m eg a  konyha- 
legények m eghatározott fizetést követeljenek, 
hanem annyi fiz etést adjunk a  jövőben mun
kásain kn ak , amennyi nekünk tetszik. Nem  
szabad  nagy fizetést adni m unkásainknak , 
mert ezálta l követelőkké válnak és még töb
bet követelnek. C sak annyi fiz etést adjunk  
nekik , amennyi a  mindennapi kenyérre elég , 
mert ha  a  m unkásnak nincs m ásnapra ke
nyere, akkor meghúzza m agát, nem mer 
többet követelni, mert f é l , hogy kidobjuk az  
utcára és akkor m ásnap m ár koplalhat. 
Nevetséges dolog , hogy akinek a kávés ad  
kenyeret, hogy az feltételeket szabhasson  
kény éradó g azdáján ak . M it ábrándoznak  
rendes lakásról a pincérek, kávéfőzők és 
kon yhalegények?! H a drága nekik az  évi 
la k á s , vagy a hónapos szoba , menjenek azilba, 
a menhelyre aludni, ott elég tiszta lakásuk  
lesz és nem kell érte semmit sem fizetn i.»

K á v é s s e g é d e k  l  K á v é f ő z ő k  t
K o n y h a l e g é n y e k  !
A kávésok helyeslései és tapsai kisérték 

Sebők Mór fenti szavait, ami azt jelenti,  ̂
hogy Sebők szavai a kávésok óhaját, aka
ratát fejezte ki.

Épp ezért meg kell szűnni az eddigi tes- 
pedésnek, meg kell kezdenünk a szervezés 
lázas munkáját.

A múlt harcaiban sokan azért nem vet
tek részt, mert hatalmi kérdések képezték 
a harcok okait.

A most megindult harc céljai között nincs 
hatalmi kérdés.

Mindenre, amit a jelenben követelünk, 
arra feltétlen szükségünk van; megélheté
sünk lehetősége, egészségünk épsége, vala
mint kulturális szempontokból. Minden 
követelésünk mellé az indokok tömegét 
fogjuk sorakoztatni, igazolására követelé
seink jogosságának, szükségességének. Szá
madatokkal fogjuk bebizonyittani, hogy a 
kávéházi munkásságnak lehetetlen a mai 
drága életkörülmények között családot eltar
tani, nőtlen embernek pedig a vendéglők 
drágaságával megbirkózni.

A munkaidő tulhosszusága fontán a 
tüdővész, izületi-csuz és más egyéb pincér
betegségek áldozatait számszerűleg fogjuk 
kimutatni, ezzel bizonyítva, hogy a tul
hosszu munkaidő a pincérség s általában a 
kávéházi alkalmazottak felét 30—35 éves 
korhatárig meggyilkolja.

A tulhosszu munkaidő az oka annak is, 
hogy a kávéházi munkásság a kulturális 
élvezetekből nem veheti ki a részét, önmű
velődésre nincs ideje, ha családos ember, 
akkor a családi élet örömeiből vajmi kevés 
része lehet, mert a munkában kimerülve, a 
14— 18 órai munka után ami ideje jut, az 
alvásra sem elég.

Azon óhajunk, hogy a közvetítés pari
tásos formában rendeztessék, részünkről a 
hatalmi eszközöknek a végleges lemondá
sát jelenti. Mert hisz a budapesti kávéhá
zaknak több mint fele felett oly hatalmi 
eszközökkel rendelkezünk, amely eszközök 
birtokában akaratunkat könnyen, mindenkor 
megvalósíthatjuk. Ezt letagadni nem lehet, 
mert 100-nál több egyéni szerződés igazolja 
álitásunkat.

Mi kétszáznál több kávéházat kényszerit- 
hetünk arra, hogy tőlünk vegye munkásait, 
de még arra is tudnánk őket kényszerí
teni, hogy annyi fizetést adjanak tagjaink
nak, amennyit mi kiszabunk.

A mi hatalmi eszközeinkéi szemben sem 
az ipartársulatnak, sem az ipái társulat munka- 
közvetittőjének nincsenek oly hatalmi esz

közei, amelyekkel tagjainkat arra kényszerit- 
hetnék, hogy olcsóbban dolgozzanak, avagy 
a kávésokat bármire kényszerithetnék, amint 
azt mi megtehetjük.

Tehát ime világos, hogy amikor mi a 
paritásos közvetítésért harcolunk, akkor mi 
egy erős hatalmi eszközt adunk ki a ke
zünkből az általános rend, az általános 
béke kedvéért.

íme tehát jelen mozgalmunk céljai között 
nincs hatalmi kérdés, hanem minden egyes 
követelésünk külön-külön és együttessen 
olyan életszükséglet, amelyeket el kell és 
el is fogunk érni, illetve ki fogunk küzdeni.

Hogy könnyebben megvalósithassuk kö
veteléseinket, álljon mellénk minden kávés
segéd, minden kávéfőző, kávéfőzőnő és 
konyhalegény, mert azzal erőt, önbizalmat, 
küzdővágyat öntenek vezetőikbe és tekin
télyt, szavunknak súlyt kölcsönöznek az 
illetékes tényezők előtt.

Kávéssegédek! Mi kávéssegédek mond
junk le arról a reményről, hogy önálósit- 
hatjuk magunkat. A heti 14 koronás fize
tésből, a mindinkább kevesbedő borrava
lókból a mai drága életkörülmények között 
immár lehetetlenség, elképzelhetetlen a z : 
hogy mi 2- 3—400.000 ezer forintos vagy 
mondjuk csak egy kis 50.000 forintos kávé
ház árát összegyüjthessük.

Azonban amikor le kell mondanunk arról, 
hogy önállósíthatjuk magunkat 15—20 év 
munkájának eredményéből, akkor kezdjünk 
hozzá berendezkedni a proletársorsra, kö
vessük más szakmák bérmunkásainak pél
dáját, fogjunk össze valamennyien kávé
házi munkások és egy hatalmas, céltuda
tos, elszánt harcai vívjuk ki magunknak 
rövidebb munkaidőt és több fizetést.

A Sebők Mórokhoz van még egy pár 
szavunk.

Tisztelt urak! Önöknekr 50 évvel előbb 
kellett volna születniök. Ötven évvel eze
lőtt — de akkor is csak Magyarországon 
— lehetett igy beszélni, sőt cselekedni a 
munkásokkal. Ma már nevetséges, komikus, 
ha valaki igy beszél, mi munkások bizony 
egy cseppet sem ijedtünk meg a Sebők ur 
nagyhangú, de erőt nélkülöző kijelenté
seitől.

Ha azonban azt látnánk, hogy Sebők ur 
munkásprogrammja érvényesülni kezd,akkor 
az okokat és okozókat fogjuk igazi mivol-
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tukban a nagy nyilvánosságnak bemutatni. 
Úgy bizony! A kávéssegédek önvédelmi 
harcátt a nagy nyilvánosság bevonásával 
fogják megvívni.

Nem fogjuk tűrni tovább, hogy a társa
dalom hajótöröttéi és kitaszítottal*, akik a 
kávés ipar mindenkit befogadó sátra alá 
menekültek, hogy ezek a lelketlen, tudja 
az ördög honnan és hogyan kávéssá ved
lett egyének továbbra is a végsőkig kizsák
mányolják életerőnket és továbra is az iga
vonó álatná! is jobban kihasználjanak ben
nünket.

Mi a békés, rendezett viszonyok meg
valósításáért harcolunk, el vagyunk készülve 
rá, hogy ha kel), hát a legélesebb harctól 
sem riadunk vissza.

Nem fogunk karbólsavas üvegeket a 
kávéházak tükörablakaiba hajigálni, hanem 
az bizonyos, hogy az esetben, ha majd 
annak szükségét látjuk, hogy a nyilvános
ság számára Írjunk a kávésipar álapotairól, 
hogy akkor toliunkat vitriolba fogjuk már
tani, hogy leégesse az arcáról a bőrt, akár
milyen vastag is annak, akiről majd Írni 
fogunk.

K ávéházi m unkások! P roletárok! Ne té
továzzatok . . .  f e l  a  h a r c r a . . .  a győze
lem in t ! . . .

SZEMLE.
G yűléseink.

A január hó 11-én a Saphir-féle tánc
teremben megtartott két nyilvános gyűlés 
várakozásunkon felül jól sikerült. Hosszú 
tespedés után először fujtuk meg a harci 
kürtöt és a jelre hűségesen megjelentek a 
kávéssegédek. Valóban nem reméltük, hogy 
már az első gyűlésünkön oly számosán je
lennek meg a kávéssegédek, úgy hogy a 
fővárosi lapok kiküldött tudósítója 400-ra 
becsülte a megjelent kávéssegédek számát.

Tudva azt, hogy éppen a délutáni órák
ban van munkában a legtöbb kávéssegéd, 
megállapíthatjuk, hogy minden kávéssegéd 
ott volt a délutáni gyűlésünkön, aki ott le
hetett. A gyűlés lefolyása különben a kö
vetkezőképp történt:

Hanisch titkár üdvözli a megjelenteket s 
ajánlatára elnöknek Földy Imre, jegyzőnek 
Gratt Sándor választattak meg. Földy  meg
nyitva az ülést, bevezető szavaiban hang
súlyozza, hogy ezen gyűlést úgyszólván a 
kávéssegédek hangulatának kényszerítő ha
tása alatt hívták egybe. Mindenfelé zúgo
lódnak a kávéssegédek az egyesület veze
tősége ellen, mert a vezetőség tétlenségé
nek tulajdonítják azt, hogy a kávéssegédek 
nyomasztó helyzetén nem lesz javítva. Azt 
mondja, hogy a vezetőség örömmel hall
gatta a kávéssegédek zúgolódását, mert ez 
bizonyítja azt, hogy a kávéssegédekben 
megvan a készség arra, hogy javítsanak 
helyzetükön. Miután a jelen viszonyok, a 
konjunktura kedvező, alkalmasnak látták a 
mozgalmat a siker biztos reményében meg
indítani.

Szükségesnek is tartja, hogy javittassék a 
kávéssegédek helyzete, mert a más szakma 
munkásai által egykor irigyelt pincérek ma 
már le vannak nézve a többi szakmák 
munkásai által és pedig azért, mert amig 
egy nyomdász, asztalos, szabó vagy bár
milyen más szakma munkása 8 — 10 koro
nát játszva megkeres napi 8—9 órai munka
idővel, törvényben biztosított vasárnapi sza
badnappal, amit biztosan, nyugodtan, a csa
ládjával vagy baráti körben tölthet, addig 
a kávéssegéd naponta 14— 18 órát lót-fut 
szakadatlanul, száz gazdától űzve, emberi 
önérzetében naponta ezerszer megbántva; 
munkájának diját morzsánként kapja, min
den keservesen megszolgált 2—3 krajcárért 
külön kell neki hajbókolni.

Mindezeknek a tortúráknak az a követ
kezménye, hogy a kávéssegéd, amikor el
éri a legszebb férfikort, amikor élete delére 
érkezik, hogy akkor már a kávéssegéd egy 
rom, egy testileg-lelkileg összetört, kifacsart 
élőhalott.

Nézzenek körül a kávéssegédek, semmi
féle szakmában nem találják a munkás oly 
nagyfokú kizsákmányolását, mint a kávés
iparban.

Munkások nem kaphatók oly őrült, ter
hes, gyilkos munka végzésére, mint amit a 
kávéssegédek végeznek. De még az állat
világban sincs példa rája, mert ha meg- 
figyeljiik az igavonó állatokat, akkor ta
pasztalni fogjuk, hogy még a legbárgyubb, 
a legbutább állat, a bivaly sem hagyná ma
gát, még ha vasvillával piszkálnák is, 18 
óra hosszáig egyhuzamban hajtani. A sza
marat is buta állatnak tartjuk, pedig az még 
14 óráig sem húzná az igát, még ha sze
ges korbácscsal biztatnák is, pedig mindkét 
állatnak kijár a vasárnapi munkaszünet.

Tehát ne legyenek a kávéssegédek bu
tábbak a bivalynál, szamarabbak a szamár
nál, ébredjenek öntudatra, lebegjen előttük 
mint példa a többi szakmák munkásainak 
példája, akik szintén olyan sorsban éltek 
valamikor, mint a kávéssegédek mostan él
nek, azonban felismerték az összetartásban 
rejlő erőt, szervezkedtek és egyik harcot a 
másik után vívták és nyerték meg, minden 
alkalommal több fizetést, rövidebb munka
időt küzdve ki. Kérte még a kávéssegéde
ket, hogy gondolkozzanak mindig afölött, 
amit látnak, hallanak, olvasnak, mert bizo
nyos benne, hogy ha a kávéssegédek el
kezdenek egyszer gondolkozni nyomorúsá
gos helyzetük fölött, akkor oly elemi erővel 
fog kitörni belőlük az elégedetlenség, hogy 
a felgyülemlett elkeseredésből származó erő
vel eredményekben gazdag győzelmet lehet 
elérni. Végül Földy azzal fejezi be szavait, 
hogy reméli, a jelekből következteti, hogy 
a kávéssegédek rátértek a helyes útra, az 
összetartás, egyetértés mesgyéjére, amely 
utón akik jártak, idáig mindig nagy és ma
radandó eredményeket értek el.

A tapsok csillapultával Vince Sándor elv
társ kezdett bele felejthetetlenül szép, ta
nulságokkal telitett beszédébe.

Vince Sándor ismertette a pincérek ré
gibb mozgalmait s azt mondotta, hogy az 
őket ért vereségek oka a szolidaritás hiá
nya volt, de az a nagyfokú érdeklődés, 
amely a most megindult mozgalom iránt 
máris mutatkozik, arra mutat, hogy ezúttal 
győzni fog a munkásság ügye. Rátért az
után a pincérek mostani helyzetére. A pin
cérnek tisztességesen kell öltözködnie és a 
kereset nagy része erre megy s ez is az 
oka főként a nagy nyomorúságnak. A pin
cérnek nincs családi élete, gyermekeit nem 
nevelheti. Régebben a pincérnek valamivel 
jobb helyzete volt, de ezt már alaposan 
megváltoztatta a nagy drágaság. A kávés 
épp oly kapitalista, mint a többi munkaadó. 
Eddig 10— 14 koronás hetibért kaptak, most 
20-at követelnek. Ez egy lépés a megalázó 
borravalórendszer eltörlése felé. Amit a 
pincérek követelnek, legsikeresebben úgy 
valósíthatják meg, ha szervezettségük erejé
vel a munkaadókat kollektív szerződés kö
tésére kényszerítik. Ismételi a szónok, hogy 
a szervezkedés a fő s nem kell mindjárt 
sztrájkra gondolni. Nemcsak magasabb bér
ért, de főleg rövidebb munkaidőért kell 
küzdeni. Napi 18 óra egy állatnak is sok. 
Arra is kell törekedni, hogy a közönség ne 
bánjon oly lealázóan a pincérekkel.

Percekig tartó tapssal honorálták a kávés
segédek Vince elvtárs fényes előadását, az 
ováció Iecsillapultával Hanisch Pál, szak
egyletünk titkára vette át a szót.

Hanisch Pál utal arra, hogy a pincérek 
öt év óta nem kaptak fizetésjavitást, kere
setük pedig nagyon csökkent a kávéárak 
emelése következtében, mert sok vendég a 
borravalón akarja megtakarítani, amit a 
kávésnak kell fizetnie.

Hanisch után Zuckermann szólal fel, 
rövid beszédben szólítva fel a kávéssegé
deket, hogy a harci eszközök beszerzéséhez 
szükséges anyagi eszközöket bocsássa a 
lapbizottság rendelkezésére és mondja ki 
a nyilvános gyűlés, hogy kötelességének 
kell hogy ismerje minden kávéssegéd azt, 
hogy a szaklapra előfizessen, ami tekintve, 
hogy az előfizetés dija havi 1 koronában
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lett megállapítva, nem jelent nagy áldoza
tot. A nyilvános gyűlés egyhangúlag hozzá
járult Zuckermandel indítványához.

Végül Földy Imre reflektált Harsányi, 
iparsulati elnök nyilatkozatára és az összes 
jelenlevők helyeseltek akkor, amikor azt 
mondta, hogy a kávéssegédekre, akik ke
serves munkával érdemlik meg, amit keres
nek, nem illik az a kifejezés, hogy <.<.zsebre- 
vág», ellenben inkább illik ez a kifejezés 
Harsányi urra, aki csak henyél, de azért 
naponta óriási hasznot «vág zsebre».

Majd még, miután éppen Harsányi úrról 
van szó, illusztrálni kívánja a kávés és 
pincér sorsát. A New-York kávéházban több 
mint tiz évig dolgozott Löw Antal mint 
tekeőr. A tiz évi munka szerzeménye, 
eredménye az volt, hogy Löw Antal tüdő
vészben meghalt, fiatal, még keresetképte
len gyerekeket hagyott hátra, feleségének 
pedig férje halála fölött érzett fájdalmon 
kívül még az a rémes gond is kijutott, 
hogy nem volt pénze, amivel férjét el
temethette volna. Kölcsönpénzből kellett 
eltemetni Löw Antalt, mig Harsányi urnák 
tiz évi kávésjövedelméből a Népszinház- 
utca elején most készül el egy hatalmas 
ötemeletes bérpalotája.

Szégyen! Gyalázat! Abcug Harsányi! 
kiáltották többen a hallgatóságból.

Ezután a gyűlés egyhangúlag elfogadta 
a következő határozati javaslatot:

Az 1912 január hó 11-én megtartott 
nagy nyilvános kávéssegédgyüiés meg
állapítja, hogy a kávésipari munkásság 
mostani helyzete tovább el nem tűrhető. 
Szerzett jogaink az egész vonalon, de 

_ főként a kávésok közvetítőjéhez tar
tozó üzemekben teljesen illuzóriusokká 
váltak.

Kimondja a gyűlés, hogy a pincérek 
kereseti viszonyainak állandó hanyatlása, 
valamint az általános drágaság szüksé
gessé teszik, hogy a jelenlegi heti 14 
korona fizetés heti 20 koronában állapit- 
tassék meg. Kimondja a gyűlés, hogy 
szigorúan ragaszkodik a heti 24 órás 
szabadnaphoz, amely ma már teljesen a 
munkaadók egyéni akaratától van füg
gővé téve. Követeli a napi 10 órás 
munkaidőt 12 órás keretben. Tiltakozik a 
kávésok munkaközvetítője ellen, amely 
a jelen állapotokat előidézte, az ügynöki 
rendszert megtűri, sőt elősegíti. Kimondja 
a gyűlés, hogy ragaszkodik a paritásos 
munkaközvetítő felállításához s végül 
utasítja a gyűlés a mozgalom vezetősé
gét, hogy az itt felsorolt jogos és szük
ségszerű követeléseknek a legmesszebb
menő áldozatok árán is szerezzen érvényt.
A gyűlés a határozati javaslat után lelkes 

hangulatban szétoszlott.
Az éjjeli gyűlésen olyan üzletek kávés

segédei jelentek meg, akikről azt hittük, 
hogy csak később, nehéz agitációs munka 
árán tudjuk őket a mozgalom számára 
megnyerni. Ez azt bizonyítja, hogy a fényes 
üzletekben éppen olyan — csak cifrább — 
a nyomorúság, mint a kisebb üzletekben.

Elnöknek Müller Miksa, jegyzőnek Szüd- 
ler Gábor lett megválasztva, előadó Földy 
Imre volt, aki hűen festette a kávéssegédek 
életkörülményeit. Zajos derültséget okozott 
úgy a  délutáni, mint az  éjjeli ülésen, am i
k a r  bejelentette, hogy a kávésipartársulat 
7 krajcár napi fizetésem eléssel a ka r ja  a  
kávéssegédeket eltéríteni a  heti 20  koronás 
fiz etés  követelésétől.

Földy után Vince elvtárs gyönyörködtette 
a hallgatóságot, tanulságos előadásban fej
tegetve, bizonyítva, hogy a szervezettség 
erejével, az összetartás hatalmával minden 
a lehetőség határain belül levő követeléseit 
elérheti a munkásság. Szervezkedésre buz
dította a kávéssegédeket, mint akiknek a 
legtöbb okuk van a szervezkedésre, lévén 
a kávéssegédek helyzete gazdaságilag, 
egészségi, valamint kulturális szempontok
ból a legelmaradottabb.

Orünfeld, Kerekes buzdító felszólalásaik 
után Holcer szaktárs jelentette be, hogy 6  
bár sárga volt annak idején, de most



1912. Magyarországi Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 3. oldal

ebben a gazdasági mozgalomban nemcsak 
Ő, hanem többen olyanok, akik távol tar
tották magukat a mozgalomtól, ezután tes
testől, lelkestől hívei lesznek a kávéssegé
dek igaz törekvéseinek.

A lapilleték fizetése erkölcsi kötelesség
ként lett elfogadva, úgyszintén a határozati 
javaslat is egyhangúlag elfogadtatván, az 
ülés bezáratott.

HIVATALOS RÉSZ.
P ez sg ő d u g ó k a t a következők szolgál

tattak be : Pollák József 8 drb, Micsa János 
15 drb, Barna Károly 8 drb, Schenck Mi
hály 18 drb, Friedmann Miksa 100 drb, 
Lusztig Antal 8 drb, Mátyás kir. kávéház 
246 drb, Lishtenstern Vilmos 30 drb, San 
Remo-kávéház 10 drb, Weinberger Ernő 
28 drb, Kiss Sándor 16 drb, Bene Lajos 
5 drb, Teér Nándor 19 drb, Grünhut Jenő 
14 drb, Deutsch Béla 49 drb, Höltzl Ármin 
42 drb, Zsedélyi József 7 drb. A gyűjtők
nek ezúton mond köszönetét a vezetőség.

A ká v ésseg éd ek  é rte s itte tn e k , hogy 
körhelyiségünk bérletét február hó 1-én 
Weisz Gerzson bérlő veszi kezelésbe. Weis/. 
Gerzson nem ismeretlen a kávéssegédek 
előtt, amennyiben ugyancsak ezen házban 
volt éveken át vendéglője, ahol már mél
tán kivívta magának a kávéssegédek támo
gatását és elismerését, amit továbbra is 
biztosítani óhajt azzal, hogy ezután is kéri 
a kávéssegédek támogatását szakegyesületi 
helyiségünkben.

Szaktársak!
Mindenütt, ahol megfordultok, 

követeljétek a NÉPSZAVÁT.

SZERVEZETI ÜGYEK.
Nyílt levél

Iiarsán y i Adolf, a k áv ésip artársu lat 
elnökéhez.

Igen tisztelt H arsányi u r!
Amikor lapunk rendkívüli kiadása — mely 

a budapesti kávéssegédek helyzetét festette 
— megjelent, ön valószínűleg a közvélemény 
megtévesztése céljából express nyilatkozott, 
nyilatkozatában azt állítva, hogy a kávés
segédek fizetése hat évvel ezelőtt csak havi 
20 korona volt.

Amikor bebizonyítottuk s ezer tanút be
jelentettünk annak az igazolására, hogy a 
kollektív szerződés megkötése előtt minde
nütt legalább 25, de sok helyen 27, sőt 
30 frt havi fizetésünk volt, akkor ön köve
telésünkre kijelentette, hogy miután belátta, 
hogy tévedett, másnap — ugyancsak az 
Esti Újságban — helyrehozza tévedését.

Meg is jelent másnap az Esti Újságban 
az Ön helyreigazító nyilatkozata, mely szerint 
40 korona volt a havi fizetésünk.

Megállapítottuk, hogy ön azért tévedett 
másodszor is, 60 korona helyett 40 koronát 
Írva, mert amikor a New-York-kávéházban 
társ lett, jobban mondva mikor szegény 
társa már kint volt az üzletből, hogy akkor 
az volt az ön első dolga, hogy az 50 kor. 
havi fizetéseket — amiket a felszolgálók 
addig élveztek — 40 koronára redukálta, 
azaz bércsonkitó lett.

Mindez nem izgat bennünket, azonban 
nem értjük, hogy lehet az, hogy a Vendég
lős és Kávésiparban Írott cikkében megint 
20 koronáról ir Harsányi ur? Ugyan kit 
akar lóvá tenni? Mi pincérek tudjuk, hogy 
még nem lett javítva emberemlékezet óta 
a fizetésünk, a régi kávésok is tudják, vagy 
talán az újabb, a kávésipar terén még járat
lan kávésok előtt akart mint szakiró 
imponálni ?

Azt hisszük, hogy a kávésipartársulat 
elnökének legalább hivatalos ténykedései
ben illene következetesnek lenni.

Budapest, 1912 február 1.
Tisztelettel

Egy kávéssegéd.

A fővárosi sajtó mozgalmunkról.
Lapunk rendkívüli kiadása, amely a kávés

segédek helyzetének liü tükrét mutatta, 
nagy feltűnést keltett mindenütt. A közön
ség nem is sejtette, hogy a mindig mosolygó, 
szolgálatkész kávéssegédek helyzete oly 
irtózatos, amint azt lapunk rendkívüli ki
adásában megírtuk.

A fővárosi sajtó részéről a legteljesebb 
méltánylásban részesültek követeléseink és 
az összes napilapok jogosaknak ismerték el 
követeléseinket.

Lapunk rendkívüli kiadása délelőtt 10 
órakor került ki a nyomdából, délután 
1 órakor már Az Est közkézen forgó 
példányaiban P e s t i  p o k o l  cim alatt 
olvasta a közönség, hogy a fényes kávé
házak valóságos poklai a kávéssegédeknek. 
Felhívásunkat teljes egészében leközölte 
Az Est, úgy hogy a közönség még aznap 
értesült bajainkról és kívánságainkról. Végül 
még a következő, sokat jelentő pár sort 
fűzte hozzá Az Est felhívásunk végéhez:

4me, ilyen az élei azokban a kávéházakban, 
amelyeket 200.000, 300.000, sőt 400.000 koronáért 
adnak el régi tulajdonosaik, miután hihetetlen rövid 
idő alatt meggazdagodnak benniik.»

A reggeli lapok kivétel nélkül bőségesen 
foglalkoztak a felhívásunkban közölt pana
szainkkal, vagy a teljes szövegét ismertették 
felhívásunknak, mint azt a Világ tette, vagy 
pedig bőségesen ismertették panaszainkat 
és követeléseinket. A Budapestéi- Presse 
ismertette eddigi mozgalmaink történetét, 
követeléseinket jogosaknak ismerte el és 
sikert jósolt mozgalmunknak. Azonkívül 
hosszú interjút közölt Fekete elnökünktől. 
A Pester Lloyd is bőven foglalkozott pana
szainkkal és éppen idejében levőnek tar
totta, hogy a kávésok javítani szándékoznak 
alkalmazottaik fizetését, mert igen nagy
fokúnak tartja a kávéházi alkalmazottak el
keseredését.

Külön ki kell emelnünk a Pesti Hírlap
ban január 11-én felhívásunkat tárgyaló és 
január 13-án r. s. jelséssel a pincéri foglal
kozást általánosságban tárgyaló cikkeket. 
A két cikkben foglaltakat jó lenne, ha a 
kávéssegédek többször átolvasnák, gondol
kodnának fölötte.

Amit mi oly sokszor megállapítottunk, 
amit oly sokszor hiába mondottunk el, 
azokat ime most bizonyára elsőrendű Írók 
állapították meg, mint faktumot, mint igaz
ságot.

Kávés urak! Lám, nemcsak az «izgatók» 
állítják azt, hogy a jelenlegi munkaidő- 
beosztás mellett mire az élete delére érne 
a pincér, már tönkre kell neki menni 
szellemileg és fizikailag.

Különben olvassák el, hogy mit ir a 
Pesti Hírlap f. évi január 11-iki számában:

A kávéházi vendégek a megélhetési viszonyok 
folytonos rosszabbodása mellett nem bánnak olyan 
könnyedén a krajcárokkal, mint azelőtt, nagyon 
megnézik, megszámolják, hogy mit tesznek a tál
cára, különösen azóta, hogy a főpincér mindent 
két-három krajcárral drágábban számol. A vendég, 
aki akarva, nem akarva fizeti azt az újabb adót, 
amit a kávésok vetettek ki rá, ott szerez magának 
rekompenzációt, ahol teheti — a borravalón. Az 
áremelés a kávésok számára aránytalanul több be
vételt jelent, mint amennyi kiadást nekik a drága
ság okozott, egészen jogosult tehát, hogy a pin
cérek a megcsölckent borravalókért viszont munka
adó gazdáiktól kérjenek rekompenzációt. A kávé
házi pincérek mozgalma tehát teljes mértékben meg
érdemli a közvélemény szimpátiáját és a kávésok 
jóakaratát. Kívánságaik nem túlzottak és jogosak : 
a tizennégy korona heti bér helyett heti húsz ko
ronát követelnek, ezenkívül napirendre tűzték a 
munkaközvetítés és a munkaidő rendezését is. Kü
lönösen az utóbbi követelést kell igazán méltányos
nak tartanunk, hogy ha meggondoljuk, hogy ezek 
az emberek ma napi 14—18 órát dolgoznak s ezt 
is zárt, füstös levegőben, aminek következése az, 
hogy a budapesti betegpénztár statisztikája szerint 
a kávéházi ipar szolgáltatja aránylag a legtöbb 
tüdővészes beteg munkást. Ez pedig annak a közön
ségnek a szempontjából sem közönyös, akinek az 
ételeit és italait ezek a köhécselő, beteg emberek 
felszolgálják.

Reméljük, hogy a kávésok, akik pazarló bőkezű
séggel épitik féuyestiél-fényesebbre egyik kávé
házukat a másik után, akkor sem lesznek szűk
markúak, amikor az érettük dolgozó szegény em
berek kenyeréről van szó.»

Nagyon sokat tanulhatnak a kávéssegédek az

alábbi sorokból, amelyek a Pesti Hírlap január 
13-iki számában jelentek meg >r. s. > jelzéssel :

< A pincérek most a hosszú szolgálati idő, a drá
gaság s a csekély fizetés ellen panaszkodnak. A 
panasz teljesen jogosult. A pincéri foglalkozás, 
amely a mai berendezkedés mellett naponta átlag 
tizennégy órai pihenés nélküli állást s szaladgálást 
igényel, nehéz s fárasztó. A pincér tizenöt, leg
feljebb húsz évig számiihat keresetre s aztán már 
csak kegyelemből tartják. Mell, tüdő, láb meg
romlik s nem birja a terhet. Szinte szánalmas a 
negyvenöt éven felüli pincéreket látni. A rövid idő 
alatt kellene tehát a pincéreknek tőkét gyűjteni a 
későbbi napokra. De az ember a veleszületett 
gyengeségénél fogva csak a mának él s nem gondol 
a jövőre. S miből is gyűjtene a pincér tőkét. Jöve
delme, keresete a borravaló. Sok kicsi ugyan sokra 
megy. de az apránként juttatott fillér apránként el 
is fogy. A fizetést lehetne félretenni, de e<t is csak 
borravalónak lehet minősíteni. Munkabérnek cse
kélységénél fogva nem nevezhető. Pedig nincs 
foglalkozási körzet, ahol annyira kifejezésre jutna 
ama elmélet, hogy az alkalmazott szerzi a munka
adónak a tőkét, mint a kávéháznál. Mert a kávé 
házban nem a kávé a vonzóerő, hanem a jó ki
szolgálás. Ha nem hozza el a pincér az újságaimat 
s nem szolgál ki kedvemre, akkor a kávéház lehet 
csillogó s fényes és én mégis kimaradok belőle. 
S a kávésok még sem fizetik rendesen a pincére
ket, hanem a közönségre tolnak át minden kiadást. 
Kártyát, billiárdor, ruhatárt, toilettehelyiséget, szóval 
mindent a publikum fizet, vagy közvetlenül, vagy 
közvetve. A főpincéri állás igaz, hogy jövedelmező, 
de neki is súlyos teher van a vállán. A főpincér 
fizeti az újságokat és ő köteles ingyen ellátni a 
személyzetet s a kávés családját péksüteménynyel. 
Könnyű tehát kiszámítani, hogy az aprósütemé
nyen, ha még a blicceléseket is hozzávesszük, semmi 
haszon sem marad. A közelmúltban a kávésok szak
lapja pályázatot hirdetett egy főpincéri állásra s 
közel egy hasábot vett igénybe annak a felsorolása, 
amit a főpincér a sajátjából tartozik beszerezni s 
fedezni. S aminap panaszkodott nekem egy fő- 
pincér, hogy naponta hatvan darab ujságpéldányt 
vesz kötelezően a keresetéből. így azután nem 
csoda, hogy egy-egy jobb kávéházat százezrekért 
adnak el s hogy a kávéház mint áru is kitűnő. A 
faktum tehát az, hogy a pincér húsz év után már 
nem birja a terhes szolgálatot s nincs megtakarított 
tőkéje, a kávés pedig sokkal rövidebb idő alatt 
kevés szerencsével meggazdagszik. A méltányos
ságnál $ogva tehát az lenne a helyes, ha a kávés 
éppúgy megfizetné a pincér munkáját, mint a ke
reskedő vagy iparos az alkalmazott szolgálatait. 
Munkát borravalóval ma már nem lehet honorálni. 
S ez esetben majd nem lenne kénytelen a pincér 
napi tizennégy órát talpon lenni, hogy a négy 
fillérekből a családja megélhetését összehozza, 
illetve biztosítsa. Budapesten ma a reggeli kávé 
ára 45—50 fillér s ezzel igen jól meg vau fizetve, 
amiből haszon is bőven marad, meg a pincéri fize
tésre is telik. S hogy a kávéházi tarifa ilyen ma
gasra szökött, annak is a pincérek látták a kárát, 
mert igen természetes, hogy megfogyott a borravaló.*

Még az Esti Újság január 12-én megjelent szá
mának «Uj mozgalom* citnü vezércikkéből kiraga
dunk pár sort, amiből szintén okulhatnak kávésok 
és kávéssegédek egyaránt. Többek közt igy ir az 
Esti Újság :

«De azt mi is tudjuk, hogy a kávéház Buda
pesten igen jó üzlet lehet, különben nem nyitnának 
szinte minden huszonnégy órában egy újat és nem 
fizetnék egy ezer holdas birtok árát egy-egy régiért, 
ha eladja a tulajdonosa. Ha ilyen jó üzlet: bizo
nyos, hogy meg is érdemli. A kávéházak nem 
lehettek volna aranybányákká, ha nem teljesiti ben
nük kitünően a közönséghez való kötelességét az 
alkalmazott.

A harmónia követeli ilyen körülmények között, 
hogy ne csak a vendégek, hanem a háziak is jól 
érezzék magukat a tükrös, csilláros, márvdnyos 
csarnokokban. A kávés áldozatkészsége áradjon rá 
méltányosan arra is, aki az üzlete virulóvá tevésé
ben a legnagyobb, legfontosabb segítsége. A kávé
ház elég busásan jövedelmez ahoz, hogy ne legyen 
a nyomorúság forrása azoknak, akik belőle élnek.*

A fenti hirlapidézetekből olvashatják kávésok és 
kávéssegédek, hogy nemcsak az izgatok hangoz
tatják azt, hogy u kávéssegédek a mai körülmé
nyek közt a legnagyobb mértékben kizsákmányol- 
tatnak.

KflVÉSSEGÉDEK ROVRTR
Z sed ényi tanító ur. Nem ismeretlen e 

név a kávéssegédek előtt, sőt közismert és 
közmegvetett. Egynéhány évvel ezelőtt a 
budapesti kávéssegédek voltak szerencsések 
Zsedényi tanító brutális magaviseleté fölött 
megbotránkozni, aminek az lett a vége, 
hogy a jeles néptanító egy általános boj
kott alá került és az összes káveházak be
zárultak előtte; ennek folytatása az lett, 
hogy kidugták Kőbányára. Azonban úgy 
látszik, Zsedényi ur nem okult. Sőt azt lát
juk, hogy halad a lejtőn, hogy lefelé az 
csak természetes, mert hisz képtelenség, 
hogy az ilyen brutális magaviseletül egyén, 
akit a dorbézolás és az alkohol teljesen le-
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aljasitott, még továbbra is grasszálhasson a 
társadalomban, még továbbra is gyötör
hesse megbomlott agyszerkezetével a keze 
alá került gyermekeket. Erre a körülményre 
felhívjuk a tanfelügyelő ur figyelmét. Vajon, 
hogy fér össze a néptanítói állással Zse- 
dényi viselkedése és közbotrányt provokáló 
modora. Az utolsó botrányt a kőbányai ka
szinóban követte el fél 4 órakor reggel, 
ahova illuminált állapotban betévedt és tel
jesen jogtalanul — amennyiben a kaszinó
nak nem tagja, mert nemfizetés címén tö
rölve lett — azt követelte Oyörgyfalvai 
szaktárstól, hogy az összes csillárokat gyújtsa 
fel, mert ő olvasni akar. Amennyiben ezen 
követelés a körszabályokkai ellenkezik és 
egyébként is jogtalan, az illető kávéssegéd 
nem teljesítette és csak két lángot gyújtott 
fel. Épeszű embernek ez is elég, bár nem 
elég egy hibbant elméjű alkoholista tanító
nak ! Erre aztán nekiugrott a pincérnek, 
ütni, verni és fojtogatni kezdte és csak 
nagy erőfeszitéz árán birt szaktársunk e 
fenevad körmei közül szabadulni. Az eset
ről az egész Kőbánya intelligenciája meg- 
botránkozva beszélt és a kávéssegédek a 
kávésokkal egyetemben kimondták, hogy 
Zsedényit nem szolgálják ki. Ezen eljárás 
jogosságához kétség nem fér. Maga a ka
szinó is egy választmányi ülésén megbotrán
kozásának adott kifejezést és Zsedényit a 
tagok köréből kizárta. Most már a tanfel
ügyelőségen a so r ; az ő bölcs belátására 
bízzuk, hogy Zsedényivel mi történjék. Azt 
hisszük, módjában van a tanfelügyelő ur
nák a városnál kieszközölni egy ketrecet 
az állatkertben, hacsak a vadak nem gör
dítenek akadályt a konkurrencia elé: mi 
hisszük, hogy Zsedényi méltóképp fogja ott 
képviselni az állatvilágot, mert az ellen pro
testál emberi felfogásunk, hogy az ilyen 
közveszélyes egyének vészéit eb módjára 
csatangoljanak. Az esettel kapcsolatban 
megemlítjük, hogy Zsedényinek szerkesz
tésében jelenik meg a »Kőbánya« cimü 
zuglap. És aki Zsedényit meg akarja ismerni, 
aki kiváncsi az ő talentumára és költői mi
voltára, az olvassa el az ő eszmemenetét; bár 
nem tanácsoljuk, mert tartalma veszettül 
zavaros és minden mondata elárulja a de- 
lirium-tremens jeleit. Azonban, hogy kósto
lót nyújtsunk Zsedényi költői nagy talen
tumáról, itt közlünk egy költeménykivo
natot, amelyet — saját bevallása szerint — 
mérgiben ir t : — Cincér alatt pincér ér
tendő.

»Bekerültem az újságba,
Ott egy ur, ki szigorú,
Azt mondta, hogy ne félj cincér 
Az a bácsi majd szőrű.’
Kiszerkesztett, juj de fázom 
Ha csak rá is gondolok!
Mert hát tessék ám elhinni,
Szörnyű bolond a dolog.
Megtudta az édesanyám 
Beszélhetem »á«-t »b«-ét,
Büntetésből már ezután 
Nem kapok több kávét!«

Szépnek ugyebár szép a vers ; még ha
zafi Veray Jánost is megszégyenítő. Csak 
azt nem értjük, hogy miért nem zengedez 
Zsedényi arról, hogy ha a pincérek az 
adósság fizetését kérik és ő nagy durván 
oda vágja »hát húzzák le a  kabátom at«. 
Mi azonban azt hisszük, hogy az elvtár
saink ha Zsedényi okvetetlenkedik, majd 
kabáttal , együtt a bőrt is lehúzzák egy kicsit.

Helyreigazítás. Legutolsó lapszámunk
ban «M unkaadóink pan am ái», «Polipok és 
tintahalak szövetsége» cim alatt munkálta
tónk különféle üzelmeiről írtam egy hosz- 
szabb közleményt, amelynek egyik passzusa 
igy szól: «Akkor kezdtek az Andrássy- 
szobor körül gyülésezni a polipok és tinta
halak, attól fogva undok szájuk minden 
piszkát ránk frecscsentették.» A kávéssegé
dek köztudata szerint az Andrássy-szobor 
körül a kávésok és a sárga mozgalom 
vezetőemberei gyüléseztek éjnek idején, 
így tudja ezt minden budapesti kávéssegéd. 
Éppen ezért a sárga mozgalom volt vezetői 
közül többen felszólaltak a közlemény miatt, 
mint amely rájuk nézve sértő.

Sietek kijelenteni, hogy a tintahalak el

nevezés nem a sárga mozgalom vezetőire 
vonatkozik, az «Andrássy-szobor körül» ki
fejezés, amely a félreértés okozója, csak az 
Írás hevében csúszott e sorok közé. Mi a 
sárga mozgalom vezetőinek sokat köszön
hetünk. Az ő csalódásuk  beigazolta, hogy 
a kávéssegédek solia sem járhatnak a ká
vésokkal «karöltve», mert még idáig ahány
szor a kávéssegédek hóna alá nyúltak a 
kávésok támogatás ürügye alatt, mindig ki
vettek a zsebünkből valamit. A sárga moz
galmak bebizonyították, hogy a kávésok és 
kávéssegédek homlokegyenest ellenkező ér
dekeit «karöltve» sem lehet összeegyeztetni. 
És pedig azért nem, mert amikor mi ká- 

I véssegédek jó fiuk vagyunk és nem kérünk 
1 semmit, akkor a kávésok mindig lecsípnek 

valamit a meglevőkből.
Beigazolta a sárga mozgalom azt is, hogy 

csakis az osztályharc alapján álló egyesülés 
tudja a meglevőket megtartani, újakat sze
rezni. A «Munkaadók Bankja» bukása leg
újabban beigazolta azt is, hogy a kávés
segédeknek nem szabad megtűrni a kávé
sokat maguk között az óvadékban egyesü- 
letekben sem, mert ott is becsapják őket a 
kávésok, ott is az ő, a kávésok érdekei ér
vényesülnek a kávéssegédek érdekeinek a 
rovására. Azokat a kávéssegédeket, akik a 
«Munkaadók Bankjá»-nál elvesztik a pén
züket, azokat a kávésmunkáltatók bírták rá 
ravasz fondorlattal, hogy takarékbetétjeikért 
értéktelen részvényeket fogadjanak el. Kü
lönben ez a dolog bünfenyitő feljelentés 
tárgyát képezi, kriminális ügy s egészen 
bizonyos, hogy bírói Ítélettel lesz igazolva 
az, hogy nem jó a kávéssegédeknek a ká
vésokkal egy tálból cseresznyézni.

Földy Imre.
Wiesetiberg Ernő szaktársunk meg

vette a Károly-körút és Dob-utca sarkán 
lévő Szeged-káv éházat, amelynek vezetését 
atyjával együtt intézi. Sok szerencsét kívá
nunk szaktársunk vállalatához.

Halálozások. Bene Lajos Tódor szak
társunk neje az elmúlt hóban elhunyt Új
pesten. Ugyancsak Hoffmann Ernő szak
társunk neje is meghalt január hó 1-én. 
Szaktársainknak ezúton is kifejezzük rész
vétünket.

N yugtázás. A kávéssegédek legutolsó 
mulatságán a következő felülfizetések tör
téntek : Löwenstein és Horváth 10’—, Ka
szás Lajos 10*—, Rákosi Gyula 5*—, Seifert 
H. és fia 5*—, Stern Ignác 3 ’—, Gilli János 
1*—. Barton Kálmán 2'—, Konkoly István 
1*—, Keszey Flóris 5*—, Szüdler Gáborné 
1*40, Steinitz Manó 4 ’—, Hajduska Rezső 
6 ’—, Fischer József 4*—, Kardos Aladár 
1*—, Einöder György 1*—, Grott Sándor 
3*80, Hegedűs A. 4*—, Nickelsburger Jó 
zsef 2*—, Törley 20’—, Krondorfi 5*—, 
Willingsdorfer Gyula 1*40, Beck Sándor 
—*60, Szabó János — *20, Politzer Jakab 
—*40, Englender Zs. — *20, N. N. — 20, 
Vidacsek — *20, Jánosi Károly —*40, N. N. 
— -40, N. N. — *20, Darabos János — ‘20, 
Perl József — *40, Benjamin M. — -40, 
Werner Lajos — 20, Gergely Balázs — *60, 
Flickenger M. — *20, Lorencz Henrik — 20, 
Edelmann H. — -40, Tóth J. — *40, Fischer 
G. —*20, Fischer J. —*20, Louvre-kávéház 
3’—, Pápai — 20, Farkas zenekar — 40, 
Nozdrovitzky — 20, Kohn Géza 20, 
Moskovitz S. — '40, Stein Jenő — -40, 
Schulteisz H. — 20, H. és B. — 20, Surá- 
nyi S. — *80, Steuer Lajos — -40, Munkácsi 
4-20, Schüttler T20, Heimleim Sándor 1*20, 
Grün L. — ‘20, Horváth J. zene — ‘40, 
Nicke — ‘20, Munczy Sándor L —, Hujber 
3*—, Reiss M. — *20, Ascher — *20, Grün- 
feld — *20, Szekeres Vince 120, Lichten- 
stein S. — *80, Pap K. — *60, Névtelen 3*20, 
N. N. 2*40, N. N. 1*60, Fodor F. 2*—, 
Lázár 6*—, Lukács 5*—, Halmi Gyula 5*—, 
Salzberger és Révész 5*—, Kohn M. 5*—, 
Feldmár B. 2*—, Fodor Berci 5*—, Kossá 
5*—, Horváth Mihály 2*—, özvegy Büchler 
4 — Horváth D. 5*—, Adler Arnold —.40, 
Lövy Gusztáv 10*— , Vámos Dezső 10*—, 
Pollák, Sport 5*—, Gerő M. 5*— korona.

A szives felülfizetőknek ezúton mond 
köszönetét a vigalmi bizottság.

KÁVÉFŐZŐK és konyhalegények
ROVATA

Meghivó. A Budapesti kávéfőzők szak- 
egyesülete 1912. évi február hó 21-én, dél
után 2 órakor és este 8 órakor a szak
egyesület helyiségében (VII., Dohány-utca 
30. szám, I. ein. 21) IX. rendes évi köz
gyűlését. tartja, melyre tagjait ezennel meg
hívja.

Tárgy:
1. Elnöki beszámoló.
2. Titkári jelentés.
3. Pénztári jelentés.
4. Ellenőrök jelentése.
5. A felmentvény megadása.
6. Vezetőség választása.
7. Indítványok. Az elnökség.
Függelék. Mindazok, akik négy hónapi

tagjárnléknál többel hátralékban vannak, a 
közgyűlésen részt nem vehetnek. (Alap
szabály 6. §.)

Tagkönyv elhozandó!
Felszólítjuk a szaktársakat, hogy 

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

Újabb hadüzenet. Valamint a fejlődési 
folyamatban nincsen megállás, azonképpen 
a mai kapitalisztikus (tőkés) termelés mel
lett munkáltató és munkás között sem le
het tartós béke, még ha szerződés köti is 
a feleket.

Igen sok bizonyítékot lehetne erre vo
natkozólag felsorolni.

Előttem fekszik a budapesti kávésipar- 
társulatnak az elmúlt héten lakomával 
egybekötött értekezletén elhangzott beszé
dekről tudósítónk értesítése.

Ez a zűrzavaros beszédhalmaz vissza 
idézi emlékezetembe az 1905. év előidézte 
események ugyancsak a kávésipartársulat 
által a kávéfőzők szakszervezetének küldött 
átiratuk nyomán fakadt harcot. A buda
pesti kávéfőzők akkor sem kértek semmit 
és ma sem kérünk az ipartársulattól; a 
múltban hozzánk küldött egy átiratot, ma 
pedig mámoros fővel elhangzott beszéd
jeit címezi hozzánk, mintha csak hadat 
akarna üzenni a békének, a fejlődésnek.

Az 1905-ben kötött egyezményünk hat 
évre szólott.

Ez biztosítja számunkra a heti szabad
napot, szakegyesületi közvetítést és azt, 
hogy csakis szakegyesületi tagokat alkal
mazhatnak a kávés urak stb.

Hogy akkor a felajánlott munkabérviszo
nyok rendezését a kávésipartársulat el nem 
fogadta, sőt a bérviszonyok rendezéséről 
hallani sem akart, most magukra vessenek.

Mi budapesti kávéfőzők a szerződés 
megkötése után a munkabérek rendezésére 
teljesen szabad kezet nyertünk.

És arról már igazán nem tehetünk, tisz
telt munkáltató urak, hogy ma még job
ban, mint 1905-ben, a kávéfőző- és konyha
legény is meg tudja becsülni munkája ér
tékét és annyiért bocsátja azt önöknek 
áruba, amennyiért ő azt jónak látja.

Bizony arről nem tehetünk, hogy igy 
van, de hogy igy van, annak csak örü
lünk. De nem ám azért, hogy mi kárör- 
vendők volnánk, mivel a mi munkabérünk 
emelkedése az önök profitjának csökené- 
sét jelenti.

Oh nem !
De örülünk annak, hogy önöknek t. ká

vés urak, akik eddig a munkásaikat kívül 
hagyták üzleti számításaikon, sőt semmibe 
sem vették, ma már számolniok kell azzal 
a semmivel, amely önöknek lehetővé teszi 
a kényelmes életet és összehordja az épülő 
és felépített házaikhoz a téglákat, ahonnan 
önök, t. urak, megint csak gunymosolylyal 
nézik a mi kenyérért folytatott küzdel
münket.

A kávésipartársulat újabb hadüzenetéből 
az tűnik ki, hogy fáj, módfölött fáj a 
kávés urak nagyrészének, hogy mi kiadá-
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sainkhoz mérten emeljük munkabéreinket | 
és ezt ők, a jóllakottak, a jó urak valami
képpen szeretnék megakadályozni. Talán 
bizony egy újabb sztrájkkal?

No lám, ezelőtt évekkel a kávés urak 
iszonyodtak a bérviszonyok rendezésétől, 
amit mi óhajtottunk, hogy béke legyen 
köztünk bizonyos ideig.

Most ők kívánják a rendezését a bé
reknek.

Miért e nagy változás? Talán megszállta 
a kávés urakat a munkások iránt való jó 
szándék ?

Vagy talán a lelkiismeretük nem hagyja 
nyugodni régi bűneikért, amikor tetszésük 
szerint zsákmányolhatták ki a munkaerőn
ket, mert nem tudtunk védekezni szerve
zetlenségünk miatt?

Vagy nem tudják elviselni azt a csapást, 
amit az élelmiszer drágulása, szén- és lak
béruzsora a nyakunkba zitditott? Részünk
ről a fentiek nem zavarják a mi kávésaink 
nyugalmát. Ókét más izgatja fényes, nyu
godt otthonukban.

Nem tudnak megbarátkozni a mi szere- 
tetünkkel, a mi szociális haladásunkkal.

Nem akarják megérteni azt, hogy a 
munkás szabja meg munkája értékének 
nagyságát; ők a fizetésrendezésükkel azt 
célozzák elérni, hogy a már eddig, össze
tartásunkkal elért fizetéseinket leszállítsák. 
Alamizsnát akarnak nyújtani. Arra számí
tanak, hogy találnak még sorainkban olyan 
szaktársakat is, akik felülnek az általuk 
nyújtandó tulipánm ázzal bekent, nemzeti 
sza lag g al feldíszített lépvesszőnek, hogy 
köztünk megbonthassák az osztálytudatos 
szervezkedésnek előrehaladását, hogy al
kalmas pillanatban az eddigi fáradságunk 
gyümölcsét megsemmisíthessék.

Ám j ó ! Ha a kávésipartársulat kívánja, 
hogy rendezzük fizetéseinket egyetértőleg 
az ipartársulattal, mi nem zárkózunk el 
előle, de ne higyje az ipartársulat, hogy 
bennünket letérithet arról az útról, amelyen 
eddig haladva, meg tudtuk érdekeinket 
védelmezni.

Ti pedig kávéfőzők és konyhalegények, 
amikor munkáltatóitok egy újabb küzdelem 
elé akarnak állítani, mutassátok meg, hogy 
egygyek tudtok lenni a küzdelemben.

Ha át vagytok hatva a szolidáris érzület
től, ha meggyőződött, öntudatos szocialis
ták vagytok, akkor nem kell tartanotok a 
munkáltatók esetleges ármánykodásaitól.

De ha hiányzik belőletek a szolidaritás 
összefogó ereje, ha nincs meg bennetek a 
szociális öntudat, ha háborogtok egymás 
közt és ezzel gyöngítitek erőtöket és erő
sititek közös ellenségteket, akkor a kávé
sok hadüzenete jókor lett hozzátok irá
nyítva.

Tehát mi a kötelességtek? Az, hogy e 
gyanús hadüzenettel szemben ujult erővel 
fogjatok össze.

A személyes torzsalkodásnak nincs helye 
az öntudatos munkások közt. Ti mindnyá
jan munkások vagytok, akiket kizsákmá
nyol a munkaadó, ha össze nem tartanak. 
Égy az ellenségtek, a kizsákmányoló tőke, 
ez ellen küzdjetek, hogy magatoknak és 
gyermekeiteknek jobb jövőt biztosíthas
satok. W—r.

I N yugtázás. Nonvember hó 23-án a dal
kar által rendezett mulattságon az alábbiak 
voltak szívesek felülfizetni: Cvetanovics 
Mihály 5’—, Szabók dalkara 5 —, Zilahi 
Imre 3 -—, Nagy József 3 —, Cseszkó János 
2*—, Lévay vendéglős 2*—, Kadelburg 
Emil 2'—, Poscharnig Jánosné 2*—, Masz- 
táller József 2 — , Zilahi Imréné T20, Szabó 
Imréné T—, Szele István P—, Toldy János 
1*--, Csipter János T—, Lenk Emil 1*—, 
Izere János 1*—, Balga Mária 1*—, Kecskés 
Margit 1*—, Sáfáry Józsefné 1*—, Róth 
Mihályné 1 —, Orünwald A. T —, Keresz- 
tury Ferenc T—, Vészi István 1 •—, Parcsek 
József 2' , Gerő Áron 130, Gzinczog
András 1T0, Németh István 1*—, Iiack 
Imre P —, Márló Ferenc P —, Székely An
tal P—, Szabó Sándor —70, Tolnay Antal 
—70, Nyazsik János —70, Kozma Lajos 
— 70, Grinz Antal —‘80, Bede Sándor 
—70 , Rebelles Simon —70, Varsányiné 
— '60, Korody M. —*40, Bereczky Lajos 
P—, Márton Ignác — '30, Horak István 
— *30, Molnár Mariska —*30, Szegfű Miklós 
—'30, Petus József —;30, Stei ner Károly 
— *30. N. N. — *30, Ősze András — -30, 
Mrár János —*30 korona.

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

Szervezked ési taktika. Előre bocsátom, hogy 
nem szívesen foglalkozom a jelen ügygyei, azonban 
mert viszont meggyőződésem tiltakozik az ellen, 
hogy egyesek botlásai révén mesterséges ellentétek 
képződjenek szakmai szervezeteink közt, köteles, 
ségből cselekszem, amidőn Judovits, Spitzer és 
Ooan éttermi elvtársainknak a Radványi borozóban 
történt magukviseletére egy kis érdeniszerü leckét 
adok. Eltekintve az előzményektől, amit már a szak
mák vezetőségei elintéztek, helytelen az, hogy 
Goan, mint vezető egyén, az illem — ha már mást 
nem — szabályait annyira szem elől tévessze, ami
kor oly kijelentést kockáztat meg velem szemben 
— aki évtized óta jó és rossz időkben kitartó har
cosa voltam és vagyok a kávéssegédeknek —, hogy 
én nem lehetek neki elvtársa. Továbbá Judovits az 
egyik kollégámat — aki pedig éttermi segéd és 
az éttermiek szakosztályának tagja — elküldte az 
asztaltól azzal a pöffeszkedő kijelentéssel, hogy ő 
"-"d ég  . .  . Eltekintve attól a gúnyos magaviselet
től és célzatos megjegyzésektől, amelyeket neve
zettek a vendégjog révén gyakoroltak, kötelességem 
kijelenteni, hogy jelen eljárás minden lehet, csak 
nem öntudatos, szervezett munkáshoz illő. Éppen 
ideje volna, ha az éttermiek szervezete az ilyen 
szervezési eszközöket, amelyekkel Judovits és társai 
élnek, a sutba dobnák. Pajor Árpád, kávéssegéd.

Szerkesztői üzenetek.
K. Gy., Budapest. Levelére — kívánsága sze

rint — itt adjuk meg a választ. Előre bocsátjuk, 
hogy az eszme nem rossz, azonban korai és nem is 
a lényeget, mint inkább a formákat szolgálja. Ha 
a lényeg kielégítést nyer, amit jogunk van hinni, 
úgy az ön kívánsága is teljesülésbe megy. Egyre 
azonban figyelmeztetjük önt és társait — mert a 
passzivitással ma már fel kell hagyni — : csatlakoz
zanak a küzdőkhöz, ma már nincs helye a késedel
meskedésnek.

Felelős szerkesztő: H anisch P á l.
Kiadja: a lapbizotíság.

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, V ili., Conti-utca 4

C. F. M A Y E R H O F E R
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Magvarorsiogi KepvlTelet és raktár: Hirschler Manó Budapest, VI,Teréz-körut 28.
Ajánlja elismert elsőrangú különlegességeit, úgymint: légnyomásos szűrőkészülék, 
kávépörkölök, kávédaralók, habverőgép, legszolidabb kivitelű fagyasztógép, fagylalt- 
tartany, jégszekrény, továbbá buffetjégszekrény és amerikai rendszerű jégházak épí
tése, kávéházi takaréktüzhely gőz- vagy gázfűtésre, valamint teljes kávéskonyha- 
berendezés kisebb-nagyobb kivitelben. Képes árjegyzéket bérmentve küld

M a n n  Budapest, VI, Teréz-körut 28. szám.
■ V i a a i w  -----------------  Telefon 1 5 2 - 2 8 . -----------------H irs c h le r

C 1 C E B 0 H E  B O Y .
B I C I K L I S  K Ü L R Ö N C .
VII. kerület, Király-utca 75. szám
ié i  efon: 128—41 és 128—42.

Q t c í  1 / t d í r Q í l l/ ' f  A hol csak  leh et, 04L £8.*v lC l.I w)cinY • b o rh o z  vagy
p e z sg ő h ö z  m in d en k or K R O N D O R FI 
SAVANYÚ 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 b en n ü n k et.

Pezsgő'! és bort nem feketít. M egrendelhető 
a M agyar Ásványvíz Forgalm i és K iviteli 
R észvénytársaságnál Budapest, V. kerület, 

Szabadság-tér 10. v  T elefon  162—84.

KúvésseuédBk figyeimélie!!
VI. k erü let, N agy m ező -u tca  9. szám  
:: alatt létező Ja s z im o v  M iklós-fé le  ::

BORBÉLY- ÉS FODRÍSZÜZLETET
átvettem és azt újonnan átalakítva, a mo
dern kor igényeinek megfelelően higié
nikusan berendeztem és főtörekvésem 
leend, hogy pontos és előzékeny kiszol
gálás által mélyen tisztelt vendégeimet 
minden tekintetben kielégítsem. Kerve a 
t. c. közönség becses pártfogását és számos 
látogatást, maradok FEILES KÁROLY
kiváló tisztelettel :: borbély és fodrász
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mtmmrwü t a M *  faria jrrite  t ttm M  Ital
in iu t M  M ü i i i i i ik i ié L  A legtisztább és U« ef*ns4gn«tri» a u M l
b  bonrtx. — Hatható« uam)cilUaprt6. — ó m e r  fertőző bctejf- 
«% üt etkn. — Orvosi rendelet aurtnt egy melegített pohárral 
fe*4k éhgyaotarra. Kívánatra ezéHsavmente« téHéat la axálUt v

Scl. LukácsfOrdő K isvállalat Budán.

H A G G EN 1A C H ER
kőbányai ás budafoki sörgyárak r.-t.

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

B U D A F O K .  (Telefon-szám: 1.)

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

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

H P " A legjobb

PINCÉR-CIPŐK

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
kellemes izü és egészséges, szén
savval telitett ásványvíz, ügy 
magában, mint borral Keverve 
kedvelt elsőrendű üdítő és 

szomjat csillapító ital.

A fővárosi közmunkák tanácsa tulajdona. 
A Szent-Margitsziget Gyógyfürdő 

Felügyelőségének kezelésében 
Budapest.

Telefon-szám : 3 6 —52.

Telefon utján adott rendelések egész 
nap és éjjel is felvétetnek.

B E IT Z  JÁ N O S
mííesztergályos, dákó- és bJliárdgolyó-gyár.

Nagy választék uj és használt tekeasztalokban, 
kina és alpaka kávéházi és vendéglői cikkekben.

Budapest, VII., Akácfa-utca SS, Dob-utca sarok.
Telefon: 81—30. Telefon: 8 1 -3 0 .

A vendéglők és kávéházak legitünőbb konyháiban  is m a a

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

Egész kis adag elegendő belőle, hogy a babkávé izet jelentékenyen fokozza és 
a főzetnek igen szép arany-barna szint adjon.

Szakm rsaink tigyeiincDe 1 A 1 oriey-ceg a tőle 
eredő dugókat darabonként 10 fillérrel váltja be.

g y ó g y í t ó ^ ü d í t ő  It a l . .
KJ VÁLÓ HÓfiYMAJTÓ«MÚ9V3(ÖV®l.lQ0S 
K U T K E Z E L Ő S É G -E P fiR JF S .

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

Telefon 162 84.

0  T e S e f o n  2 4 —9 4 .  0
A magyar pincérség első és egyetleu  
ön álló  pénzintézete, független minden 
más pénzintézettől. Ó vad ék ot azonnal 
folyósít. Nincs heti üzletrész. Leszámo
lás azonnal. Behatáshoz 30 K. szükséges. 
Ügyvezető-igazgató: Fen yves Henrik.

FUCHS J. GÉZA
szaktárs ven d églőjét

Nagymező-utca 3. sz.
(volt K ém ényseprő)
a szaktársak figyelmébe 
ajánljuk. Kitűnő magyar 
konya. A legjobb italok.

Cs. és kir. udvari -3 d és kamarai szállító

DREHER ANTAL SERFŐZDE R.-T.
Budapes-Kőbányán.

Ajánlja kltinö minőségi! ászok-, király-, márciusi, 
kiviteli márciusi, korona- (á la pilseni), maláta-, 
----------bajor-, dupla márciusi és baksöró,-----------
Különlegesség: dupla maláta kfísür kökorsókban.

Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsijaiban szállít.

MUSCHONG-BUZIASFUROO

SÜRGÖNYÖM: „BERENDEZŐK BUDAPEST"

HÜTTL TIVADAR
mm CS. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ ■■
BUDAPEST. V.. DOROTTYA-UTCA 14.

Porcellán és üvegáruk.
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